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-2Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 13 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dernovics László és Gombár Györgyné képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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.
Földesi Zoltán képviselő: A polgármester tájékoztatója tartalmazza a március 15-i
megemlékezést is. A városnak nagyon gazdag ünnepe volt, szépen megrendezett ünnepségen
ünnepelhetett a lakosság. Az ünnepséget televízión keresztül nézte. Kérdése, kire gondolt a
polgármester úr amikor azt mondta, hogy „velük nincs megegyezés, velük nincs kiegyezés” és
meglehetősen indulatos szavakkal kampányolt és politizált. Ez egyrészt természetes, másrészt
viszont a nemzeti összefogás ünnepén nem tartja helyesnek. Nem biztos, hogy egy köszöntő
mondandójában hergelni, izgatni kell a lakosságot, néhány olcsó, jó kampánymondatért fel
kell áldozni az ünneplés felhőtlen örömét. Sok gyermek, pedagógus volt jelen az ünnepségen.
Nem tudja mire gondolt a polgármester – arra a kormányra aki milliárdokat adott a városnak
az elmúlt időszakban? Igaz, hogy ez nem kegy, ezeket a forrásokat a város elnyerte uniós és
hazai forrásokból. Nagyon sok beruházás, fejlesztés valósul meg a városban. A városban van
néhány feszültség pont ami a képviselők közös ügye. Nem lehet jobbról előzni a radikális
jobb oldalt ebben a városban sem. Annak a munkának van eredménye amit a képviselőtestület az elmúlt években végzett. Többen megjegyezték már, hogy nem értik ezt a nagy
lojalitást. Nem hajlandó fordítva ülni a lovon a város képviselőjeként. Együtt dolgozik a többi
képviselővel a városért. Az eredmények kezdenek beérni. Nem biztos, hogy egy ünnepi
beszéden keresztül kell üzenni a lakosságnak. A polgármester ilyenkor a város képviselőtestülete nevében is köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy ezt tegye továbbra is, de ne kövessék
a köszöntést olyan megnyilvánulások mint március 15-én. A közös ünneplésnek akkor van
értelme ha azt mindenki jó szívvel teszi. Gyomaendrődön Latorczai János úr olyan fennkölt,
emelkedett ünnepi beszédet mondott amihez személyesen is gratulált. Jó lett volna Szarvason
is ilyen köszöntőt hallani.
Kozák Imréné képviselő megérkezik az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Ami elhangzott az elhangzott. Nem csak a szépre kell
emlékezni. Ma nehezen lehet jogállamiságról beszélni. A médiákban az MSZP, az SZDSZ
képviselői megemlékezéseikben sokkal jobban kampányoltak. A lakosságot feszélyezi a
közbiztonság hiánya, a hazugság, a megszorítás, a munkanélküliség és sok egyéb más ami az
elmúlt 8 év alatt generálódott. Az igazságnak mindig két oldala van. Nincs összefogás azzal
aki tolvaj, aki lop, csal, hazudik. Nincs összefogás a szélsőséggel aki uszít. Valamennyi
képviselő egyetért azzal, hogy nem kell tűrni a tolvajt. Ezt mondta Lendvay Ildikó és Tóth
Károly is. Az igazságot ki szabad mondani. A köszöntő az köszöntő – minden ilyen
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ügyekben várospolitizálnak a képviselők. Az ország gyalázatos állapotban van. Nagyon sokan
nyomorognak, nem biztosított a megélhetésük. Az emberek radikalizálódtak amit bizonyos
szélsőséges körök kihasználnak. Olyan emberek beszélnek akik életükben nem tettek le a
város asztalára egy fillért, egy gondolatot sem. Az ünnepségen a szarvasiak gondját artikulálta
azzal, hogy nem lehet összefogni a tolvajokkal, a hazugokkal akik az országot nehéz
helyzetbe hozták. Büszke a képviselő-testületre, a szarvasiakra, mert itt nem erről van szó.
Senki nem kételkedik abban, hogy valamennyi képviselő a város érdekét, a város polgárait
szolgálja. A tisztességes embereknek össze kell fogni a tisztességtelenekkel, a bűnözéssel
szemben. Szükség van 1848 kapcsán is az összefogásra, de csak a tisztességesekkel, a
hazaszeretőkkel.
Az ünnepségen elhangzottakat vállalja. Lehet csak a szépről beszélni és nem mondani
semmit. 1848 nagy tanulság – a magyarság, a nemzettudat összefogása. Nem kell fölöslegesen
zászlót lengetni és nosztalgiából kakastollat és bakancsot viselni, mert nem ezen múlik a
közbiztonság hanem 20-25 rendőr hiányának következménye.
Nem rasszista, antiszemita, nem szeret gyűlölködni. Két fajta embert ismer: a tisztességeset és
a becstelent. Az országban sajnos a becstelenség került felülre. A polgármesternek
állampolgárként is lehet véleménye. Összefog mindenkivel aki a városnak javára szolgál,
segíteni szeretné fejlődését, nyugalmát. Nem hajlandó viszont senkivel összefogni aki a
bűnözésben, a hazugságban, a tolvajlásban jeleskedik. A városnak becsületes, szorgalmas,
lényeglátó, potens, döntést hozni tudó képviselő-testülete van. A választópolgárok értik a
képviselő-testület szándékait. A képviselők számára nagyon fontos a megélhetés, a biztonság,
a becsület, a rend.
A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele
nincs.
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:

-4210/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztésekkel
egészülnek ki:
Pótanyagban került kiadásra:
7. sz. bejelentés: Méhnyakrák elleni védőoltás felzárkóztató programjának kivitelezése
8. sz. bejelentés: Szarvas Város Környezeti Fenntarthatósági Tervének (Local Agenda 21)
elfogadása
9. sz. bejelentés: Laboratórium működtetéséről szóló Megbízási Szerződés jóváhagyása
10. sz. bejelentés: Tulajdonosi hozzájárulási ingatlan használathoz
11. sz. bejelentés: EU önerő alap igénylés
6. sz. zárt ülés: LABO-PHONE Kft. kérelme bérleti díj mérséklése ügyében
7. sz. zárt ülés: Szarvas, Deák Ferenc utca 8. szám alatt található ingatlan felajánlása
megvételre
Kiosztott anyagban került kiadásra:
12. sz. bejelentés: 2010. évi szúnyoggyérítést végző vállalkozó kiválasztása
13. sz. bejelentés: Belterületi és külterületi közutak fejlesztéséhez szükséges tervek
jóváhagyása
14. sz. bejelentés: Pályázat benyújtásához önerő biztosítása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
termálhasznosító rendszere jóváhagyott szennyezés-csökkentési ütemtervének sikeres
végrehajtása érdekében.
15. sz. bejelentés: Szennyvizes pályázathoz tervezési munkák
8. sz. zárt ülés: Orosházi kerékpárút kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás Ajánlati felhívásának módosítása
9. sz. zárt ülés: „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelezői
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás új ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10. sz. zárt ülés: Juhász Gy. u. útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására ajánlattételi felhívás
elfogadása
A határidő rövidségére való tekintettel javasolja, hogy a 10.) sz. bejelentés 16.00 óráig
kerüljön megtárgyalásra.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

-5Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(III.26.) rendelete Szarvas Város Önkormányzata
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.22.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(III.26.) rendelete a növények telepítési
távolságáról – tervezet
- I. forduló
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(III.26.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005.(IV.22.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Tájékoztató a Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Oltyán Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

és

a

város

5. Tájékoztató a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Tusjak Tamás elnök
6. Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. által működtetett
Ápolási Intézet 2009. január 01. – 2009. december 31. közötti tevékenységéről,
valamint a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött FeladatÁtadási Szerződés módosítása
Előadó: Dr. Kallai János ügyvezető
Dr. Kozma György ügyvezető
7. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a lakásgazdálkodásról
Előadó: Pákozdi János a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatója
8. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi mérlegének elfogadása, 2010. évi Üzleti és
Pénzügyi Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
9. Bejelentések
- Civil szervezetek számára pályázat kiírása
- Közterület nevének megváltoztatása
- Tulajdonosi hozzájárulás a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség
kérelméhez
- Szarvas Város Önkormányzata vis maior támogatás iránti kérelme a belvíz elleni
védekezés többletköltségeinek megtérítésére
- A szarvasi szennyvíztisztító telepen elfolyó szennyvíz foszformentesítése
- A „Ruzicskay György Közalapítvány” Szervezeti és Működési Szabályzata
- Méhnyakrák elleni védőoltás felzárkóztató programjának kivitelezése
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- Laboratórium működtetéséről szóló Megbízási Szerződés jóváhagyása
- Tulajdonosi hozzájárulási ingatlan használathoz
- EU önerő alap igénylés
- 2010. évi szúnyoggyérítést végző vállalkozó kiválasztása
- Belterületi és külterületi közutak fejlesztéséhez szükséges tervek jóváhagyása
- Pályázat benyújtásához önerő biztosítása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
termálhasznosító rendszere jóváhagyott szennyezés-csökkentési ütemtervének
sikeres végrehajtása érdekében.
- Szennyvizes pályázathoz tervezési munkák
Babák Mihály polgármester: A meghívott vendégre való tekintettel javasolja elsőként
megtárgyalni a Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről és a város közbiztonságának
helyzetéről szóló tájékoztatót.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Tájékoztató a Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről és a város
közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Oltyán Sándor rendőr alezredes kapitányság vezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Oltyán Sándor rendőr alezredes kapitányság vezetőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Oltyán Sándor rendőr alezredes kapitányság vezető: Az elmúlt évben a rendőrkapitányság
szervezeti struktúrájában változás nem történt. A kapitányság létszámhelyzete a korábbi
évektől eltérően nem csökkent, 81 %-os feltöltésen stabilizálódott. Ez még mindig 16 fős
hiányt jelent összességében. Szarvas város vonatkozásában ez 8 főt jelent. A főkapitány az
elmúlt évben kiemelt figyelmet fordított a létszámhiányból adódó szolgálat ellátási
tevékenység segítésére. Az orosházi bevetési szolgálattól emelt óraszámban vezényelt a
területre rendőri létszámot, kiemelten Szarvas város területére. 344 alkalommal láttak el
szolgálatot a bevetési osztály munkatársai. Az elmúlt évben 18 esetben érkezett panasz,
beadvány az állomány munkájával kapcsolatban. Ezeket a törvényben előírt módon minden
esetben kivizsgáltak. Egy panasz volt megalapozott, melyről az érintettet értesítették.
Az elmúlt évben az ismertté vált bűncselekmények száma 590 volt ami 5 éves összevetésben
400-600 közötti volt. A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2612. Békés megyei
viszonylatban ez 2857 volt mellyel a főkapitányság a harmadik legjobb helyet érte el az
országban. A bűncselekmények megoszlása a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Vagyon
elleni bűncselekmény 65%, közrend elleni bűncselekmény 15%, személy elleni
bűncselekmény 8%, közlekedési bűncselekmény 6%. Kategórián belül a lopások, betöréses
lopások száma növekedett a legjobban. A rablások kategóriában a nyomozás eredményesség

-790%-ot ért el az elmúlt évben. Az elkövetési magatartás ebben a bűncselekményi fajtában
egyre durvul. Az elmúlt év decemberében egy garázssori miniboltban három fő követett el
felfegyverkezve rablást. A főkapitányság bűnügyi osztálya illetve a bevetési osztály 5 órán
belül elfogta az elkövetőket. Az ó-templomi dolgozó sérelmére elkövetett rablást szintén még
aznap sikerült felderíteni, a kiskocsma rablóit 72 órán belül elfogták. A nyomozás
eredményessége 54,9 %-os volt. Az elmúlt éveket tekintve ez 54-64% volt.
A kábítószerrel való visszaélést tekintve megállapítható, hogy míg 2005-ben 1, 2006-ban 69
esetben folytattak nyomozást. Egy nagy fogyasztói illetve terjesztői kör is a rendőrség
látókörébe majd eljárás alá került. 2007-ben 14, 2008-ban 4, 2009-ben 6 esetben folytattak
eljárást. Ebben a kategóriában a látencia igen magas.
2005-2007-ig 8-11% között mozgott a fiatalkorúak részvétele a bűncselekményekben. Ez
2008-ban és 2009-ben 2% alá csökkent. Ha ez tartósan így marad akkor erről is tendenciaként
lehet beszélni. Minden évben visszatérő kérdésként jelentkezik, hogy mi a helyzet a kisebb
súlyú bűncselekmények elkövetése kapcsán. A beszámoló is tartalmazza, hogy a második
félévben regisztráltan megnövekedett a kisebb súlyú lopások száma. Ezt egy olyan három fős
csoport követte el akik közül mindhárom főt több alkalommal tetten érték. Közülük egy 16
éves fiatalember úgy követett el nap mint nap kisebb értékű lopásokat, hogy ellene időközben
már több bűncselekmény miatt eljárás folyt. Őrizetbe vétele megtörtént, de fiatalkorúként
többször kikerült. A Gyámüggyel közösen védő-óvó intézkedésként kiemelésre került
lakókörnyezetéből, a gyulai gyermekvédelmi intézményben helyezték el ahonnan két
alkalommal megszökött. Mindkét alkalommal elfogták, visszavitték. Időközben még
súlyosabb bűncselekményt követett el. Számottevő eredményeket értek el a kisebb súlyú
bűncselekmények elkövetése kapcsán is. Ennek a csoportnak a kiemelése kapcsán a
rákövetkező hetekben már érezhetően, mintegy 60%-al csökkent ezeknek a
bűncselekményeknek a megjelenése Szarvas város területén. Az elmúlt évben kiemelt
figyelmet fordítottak a bűnmegelőzési tevékenységre, a családon belüli erőszakkal
kapcsolatos feladatokra, melyben szorosan együttműködtek a Gyámhivatallal. Még a korábbi
években 8-10 alkalommal, az elmúlt évben 34 esetben kezdeményeztek azonnali pénzbeli
támogatást az áldozatoknak. Az igazságügyi hatóság ezeket a támogatásokat meg is adta.
Az elmúlt évben sikerült növelni a közterületre vezényelt állomány létszámát. Háromszor
annyi fokozott ellenőrzés került végrehajtásra mint a korábbi években. Az alkohol szondás
ellenőrzések száma csökkent, de az ellenőrzéskor tapasztalt pozitív eredmény nem. A saját
kezdeményezésű intézkedések száma növekedett, eközben szinten maradt a személyes
szabadságot korlátozó intézkedés, csökkent a kiszabott helyszíni bírság, szinten maradt a
szabálysértési feljelentés, ugyanakkor nőtt a büntető feljelentések száma. A közigazgatási
bírságok is hatással voltak arra, hogy a saját kezdeményezésű intézkedések száma növekedett.
Az elmúlt évben csökkent a balesetek száma, ezen belül a halálos, a súlyos és könnyű
balesetek száma is. Az ittas részarány a balesetekben nem változott. Öt évet tekintve 17-22 %
között mozog. Az okok között elsősorban az elsőbbségi jog nem megadása, kanyarodási
szabályainak megsértése illetve a gyorshajtás áll. Az okozók között a személygépkocsik,
kerékpárosok, tehergépkocsik állnak az első három helyen.
Az igazgatás rendészeti szakterület több mint 1100 ügyben járt el az elmúlt év folyamán. Ezt
a munkát három fő végzi. Kifogás ezekben az ügyekben 165 esetben érkezett ami 14%. Ez azt
is jelenti, hogy megfelelő súllyal hozzák meg a határozatokat, megfelelően differenciálnak.
Több mint 300 személy- és vagyonőri engedély került kiállításra Szarvas város
vonatkozásában. A fegyvertartási engedélyek száma meghaladja a 350-et, több mint 1000
fegyver van a területen.
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évben is. Hosszú évek óta gyümölcsöző munkát folytatnak, közösen látnak el szolgálatot. A
polgárőrség nagymértékben segíti a rendőrség munkáját. A mezőőrökkel, közterület
felügyelőkkel, vadásztársaságokkal, horgász egyesületek halőreivel is együttműködtek napi
munkájuk során, továbbá az APEH-el, fogyasztóvédelemmel, nemzeti közlekedési hatóság
munkatársaival illetve a Körös-Maros Nemzeti Parkkal. A bírósággal, ügyészséggel napi
kapcsolata van a rendőrségnek. Kiemelendők az önkormányzatok, a kistérségi társulás ahol
havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót, illetve fogadják a kéréseket. Az önkormányzaton
belül nagyon jó a kapcsolat a Hatósági Osztállyal, a Gyámüggyel, a Szociális és
Gyermekjóléti Intézménnyel. Jó a kapcsolat az iskolákkal és a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórummal is.
2008-ban telepítésre került egy 18 darabos kamera rendszer a városban ami 2009. évtől
működik folyamatosan. Használata során szabálysértések elkövetőit, ismeretlen közlekedési
balesetek okozóit sikerült felderíteni. Bizonyító erejű felvételek készültek balesetről,
szabálysértésekről. Bűncselekmények esetében minden esetben élnek a visszakeresés
lehetőségével. Bűncselekmények ismeretlen elkövetőit sikerült felderíteni a kamerák
felvételeivel. Összességében úgy ítéli meg, hogy a működő kamera rendszer visszatartó erejű.
A régióban is páratlan ez a mennyiségű kamera rendszer.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság
véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság hosszasan tárgyalta a tájékoztatót. A
létszámhiány továbbra is meghatározó, szarvasi viszonylatban 8 fő hiányzik. Ez rányomja
bélyegét a munkavégzésre is. A kamera rendszer működtetése nagyon fontos dolog.
Felvetődött további kamerák elhelyezésének szükségessége is. Nagy jelentősége van annak,
ha 16-20 kamera működik egyszerre. A betöréses lopások felderítése nehezebb, ami
indokolható a rendőri létszámmal valamint azzal, hogy az emberek nem figyelnek oda
egymásra. Rendellenes dolog esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget. Ha a rendőr nem
tud róla akkor nem is tud intézkedni. A betöréses lopások felderítése kívánnivalót hagy maga
után. A lakásmaffiával kapcsolatos ügy felborzolta a kedélyeket a városban, kósza hírek
terjednek. Kéri, hogy a kapitány úr lehetőség szerint adjon erről tájékoztatást.
Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett a tájékoztatót elfogadta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót.
A bizottság legnagyobb problémának a létszámhiányt tartotta, hiszen ebből adódik a legtöbb
gond. A bizottság tagjai a tájékoztatót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. A
határozati javaslatban megfogalmazott további kéréseket, véleményeket pedig 4 igen
szavazattal 1 ellenszavazattal fogadta el a bizottság. Az említett 3 fős társaság elsősorban
körzetében és Galambos Imre képviselő körzetében követett el lopásokat, rablásokat. Ezzel
kapcsolatban többször is megkereste a kapitány urat.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
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tájékoztatót, különös tekintettel a fiatalkorú bűnelkövetőkre, és a droggal kapcsolatos
bűncselekményekre. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén megfogalmazott
határozati javaslatot támogatta a bizottság.
Galambos Imre képviselő: A tájékoztatót tanulmányozva olvasható, hogy eredményesen
végrehajtották a feladatot. Ugyanez olvasható az összegzésben is. A városban élő emberek
biztonságérzetének javítása érdekében dolgozik a kapitányság. A tájékoztatóval kapcsolatban
kérdések merülnek fel. Bűnügyi tevékenység, bűnügyi fertőzöttség esetében a növekedés 49,3
%. Ez nem fogadható el. Az ismertté vált bűncselekmények tekintetében a személy elleni
bűncselekmények 2,5-szeresére emelkedtek. A közrend elleni bűncselekmények is
növekedtek 30 %-al. A gazdasági bűncselekmények is növekedtek 250 %-al egy év alatt. A
vagyon elleni bűncselekmények 45,7 %, gazdasági bűncselekmények 6,5-szeres. A lakosság
kéri, hogy tegyenek valamit a képviselők, de ezt a kérést csak továbbítani tudja. Felvetődik az
a kérdés, hogy a rendőrség munkájával kapcsolatban kell észrevételt megfogalmazni vagy
rosszak a törvények? Az átlagember azt mondja, hogy nem megfelelőek a törvények, a
rendeletek. Ha rosszak a törvények akkor hogy dolgozzon a rendőrség? Ha keményen lép fel a
rendőr akkor lehet, hogy ő kerül bajba. Elfogott egy betörőt és kihívta a rendőrséget. A
rendőrség kiszállt és lefoglalta az eltulajdonított dolgokat. Utána tárgyalt az elkövetővel, majd
megjegyezte, hogy nagy szerencséje van, mert az elkövető nem fogja feljelenteni
birtokháborításért. A tolvajt a helyszínen elkapta, és bekísérte a bekerítetlen telkére, így ő lett
a bűnös. Más alkalommal átmásztak egy rossz kerítésen. A rendőr azt mondta, hogy javíttassa
meg a kerítést mert ha megsérül a tolvaj akkor abból neki lesz baja. Jók ezek a törvények?
Ilyen törvények mellett nem lehet tudni, hogy a rendőrségtől mit lehet elvárni. Konvojban
közlekedve is kiemelik a rendőrök és igazoltatják ami nem baj. Rosszallja viszont, hogy a
Lengyel palota sarkán azért szobroznak a rendőrök, hogy hátha valaki besétál a sárgalámpába
és eleget tudnak tenni annak a feladatnak amiért kiküldték oda. A rendőrségtől 50 méterre
lecsavarják a lámpatesteket. Így nem lehet dicsérni a rendőri munkát csak keresni lehet a
hibát. Valószínű, hogy nem a rendőrségnél van a hiba hanem a törvényhozásnál.
Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányság vezető: Az elhangzott irreális számokat nem
látja a beszámolóban. Senki nem tagadja, hogy a közrend elleni bűncselekmények száma
emelkedett 50-ről 65-re. Fő kategória az önbíráskodás, okirattal visszaélés, egyedi azonosító
jel meghamisítása. A személy elleni bűncselekmények 31-ről 47-re emelkedtek. A gazdasági
bűncselekményeknél ugyan megközelíti a 300%-ot, viszont ez 13-ról 31-re emelkedett. Ez
hitelsértést, tartozás fedezetének elvonását, visszaélés készpénz helyettesítő eszközzel. Az
elmúlt évben háromszor folytatott folytatott a rendőrség olyan nagy akciót (csicskatartással
kapcsolatos) ami ezekre irányult. Ha ezeket az akciókat végrehajtották, eljárásokat indítottak,
akkor a számadatok emelkednek. Reggelente a rendőr nem a sárga lámpát figyeli, hanem a
gyerekek biztonsága miatt áll kint. A rendőrség számára kötelező szeptembertől az
iskolakezdés előtt 1-1,5 órával, illetve az iskola befejezését megelőző 1 hónappal ez a feladat.
Szarvas városban nem a megelőző és az azt követő 1 hónap a gyakorlat, hanem lehetőség
szerint minden tanítási napon ott vannak a rendőrök. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy
aki a sárga lámpán áthajt feljelentse a rendőr, de az elmúlt évben egyetlen ilyen eset sem
történt. A gyalogátkelőhelyen egyetlen baleset történt, akkor sem gyalogost ütöttek el hanem
egy kerékpárost. Az országos híradásokban sokszor hetente 3-4 halállal végződő baleset is
volt. A rendőrök a gyermekek védelmében állnak kint.
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Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányság vezető: Az egy főre jutó nyomozásokat az
osztályvezetőnek és a kapitányság vezetőnek is kötelessége figyelemmel kísérni. A
vizsgálóknál az ügy súlyától függően 3-4-5 ügy van folyamatban, van akinél 10-12. Az
ismeretlen tetteses ügyekből a klasszikus nyomozást végző kollégáknál 15-20. Ennél több
sem az illetékességi területen sem pedig Szarvason nincs.
Lázár Zsolt képviselő: A nyomozás eredményességi mutatója a lopásoknál és a betöréses
lopásoknál meglehetősen rossz. Ahol nincsenek tanuk, ott nehéz a bizonyítás. A rablás
esetében 90%-os az eredményesség. Elszomorító adat, hogy a zaklatások száma növekedett.
Az utcán egyedül sétálókat sok esetben éri támadás. Az elkövetők általában fiatalok. Ezek
felderítésében sokat segíthet a kamerarendszer. Az önkormányzat jelentős összeget fordított a
kamera rendszerre. Ezt a jövőben is meg kell tenni, mert ez nyújthat biztonságérzetet. Az
önkormányzat és a rendőrség ebben jól együtt tud működni. A kisebb településeken is egyre
inkább kiépülnek a térfigyelő rendszerek.
Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányság vezető: A betöréses lopások esetén kéri a
bejelentést. A számadatokat folyamatosan értékeli és elemzi a rendőrség. Látható, hogy hol
magasak illetve hol alacsonyak a mutatók. A betöréses lopások aránya 2007-ben nem érte el a
10%-ot, az elmúlt évben pedig már 38% volt. Nehezíti a rendőrség munkáját, hogy főleg
lakatlan lakásokba törnek be, később történik a bejelentés mert későn észlelik. A helyek elég
nyomszegények, nehezebb a felderítés. Nagy részük külterületi tanyás ingatlan ami lakatlan.
Volt olyan ingatlan amit az év során 8-10 alkalommal törtek fel. Mivel bekerített hely, ez
bűncselekmény és nem szabálysértés.
Gombár Györgyné képviselő: Megköszöni a rendőrség egész évi munkáját és a tájékoztatót.
A városban több iskolai rendezvény kerül megtartásra (farsang, iskolai disco). Kéri az iskolák
vezetőit, hogy kérjék a rendőrség segítségét. Amikor a rendezvényeknek vége van, legyenek
ott polgárőrök, rendőrök mert rendszeresen komoly atrocitások történnek.
Nagyon sok fiatalkorú személy van kocsmákban, szórakozó helyeken. Ez a szülők
felelőssége, nekik kellene vigyázni a gyerekeikre. Kéri, hogy ha félrészeg vagy részeg
fiatalokat látnak a rendőrök az utcán – akár tetszik a szülőnek akár nem – haza kell őket vinni
és feljelentést kell tenni a szülők ellen.
Dernovics László képviselő: Amíg a rendőrnek nincs becsülete, még nem védik meg a
feletteseik addig nem várható változás. Annak idején egy-egy pofon után tudták, hogy merre
kell menni. Most ha a rendőr csúnyán néz, akkor megüti a bokáját. A rendőri vezetőknek meg
kell próbálni elérni, hogy becsüljék, védjék azokat a rendőröket akik tenni akarnak.
Valamikor rend, fegyelem volt az országban. A rendőrnek volt tekintélye, ma nincs joga
intézkedni, nem vághatja nyakon, nem tekerheti ki a kezét. Így hetekig, hónapokig is lehet
erről beszélni.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésezett a napokban. A
kapitány úr tájékoztatást adott a kábítószerrel kapcsolatban. Megköszöni a tájékoztatót.
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Oktatási Bizottság szervezett egy fórumot ahol az oktatási intézmények vezetői voltak jelen.
Ott elhangzott, hogy minden olyan rendezvényről értesítik a rendőrséget ami nagyobb
tömeget vonz, a gyerekek nagyobb létszámban vesznek részt. Aki megkereste a rendőrséget
azok számára rendfenntartó járőrt biztosítottak.
Egyetlen jogszerűen, szakszerűen intézkedő rendőrt sem hagyott cserben sem a kapitányság
vezető sem parancsnok társai. Nem a kapitány küldi őket a Katonai Ügyészségre hanem
amennyiben olyan cselekményt követnek el, akkor a kapitány jelenti fel. Nincs az
állományban olyan személy aki korábban jogszerűtlenül intézkedett, vagy bűncselekményt
követett el. Ezen személyek mögé nem tud odaállni sem a kapitányság vezető, sem a
parancsnok.
Földesi Zoltán képviselő: Megköszöni a tájékoztatást. Minden évben gyakorlat, hogy a város
képviselő-testülete tájékoztatást kap a közbiztonságról. A megyei főkapitányság vezetőitől is
tájékozódhatott évente több alkalommal is a közbiztonság helyzetéről. A közbiztonság és a
rendőrség megítélése olyan társadalmi ügy mint a futball. Mindenki ért hozzá, a laikusok
nagyon tudják, hogy mit kellene csinálni. Ez egy szakma. 2002-ben az országban 456.694
rögzített bűneset volt, 2009-ben 394.000. Ez 60 ezerrel kevesebb rögzített bűnesemény. Nem
igaz, hogy tendenciájában növekszik Magyarországon a bűnözés. Az, hogy az állampolgárok
napi biztonságérzete milyen az más kérdés. Az emberölések száma 254 volt 2002-ben, ma
147. Az erőszakos bűncselekmények is csökkentek. A gépjármű lopások száma 12.500-ról
9.300-ra csökkent. A betörések száma 26.191-ről 19.239-re csökkent. Nem igaz, hogy
Magyarországon a bűnelkövetések száma nő. A személy elleni bűncselekmények 2002-ben
75%-ban kerültek felderítésre, ma ez 78,3 %. A gazdasági bűncselekmények felderítettsége
40,2% volt 2002-ben, ma 52,9 %, tehát több mint 10 %-al növekedett. A vagyon elleni
bűncselekmények 2002-ben 32,4%-ban váltak ismertté, ma ez 40,2%. A hozzászólásokból az
tűnt ki, hogy a képviselők alig várják, hogy legyen egy erős kezű belügyminiszter. Szeretné
kiábrándítani a képviselőket, hiszen nem attól függ a dolog, hogy hogy hívják a minisztert. A
törvényeket politikai alakzatok alkotják. Lehet nosztalgiázni a 20 évvel ezelőtti
közbiztonságról, de tudni kell, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamává vált, nyitott
határokkal, benne egy sor szociális feszültséggel, a gazdasági világválság minden
körülményével ami a bűnelkövetőkre is hat. Április 1-jétől ezer rendőrrel több lesz az utcán és
több százra tehető azon rendőrök száma akik nyugállományban továbbszolgálatot vállalnak
mert erre ösztönözte őket a belügyi kormányzat. Valóban feszítő az országban a közbiztonság
állapota. Hangulati tényezőről van szó Szarvas város vonatkozásában is. Nem szereti amikor a
politika beszáll a szakmai ügyekbe mert így lehet a legkönnyebben hangulatot kelteni,
emberek támogatását kivívni. Ez nem darutollas csendőrség kérdése, hanem jól felszerelt
magyar rendőrség kérdése. A társadalomnak kellő anyagi erejének kell lenni és kellő
támogatottság is kell. A megyében ezzel nincs gond.
Szarvas Város Képviselő-testülete nem mehet el a lakosságot méltán irritáló dolgok mellett. A
képviselő-testület az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett annak irányába, hogy
rávilágítson bizonyos tarthatatlan ügyekre a város közbiztonságát illetően. A rendőrség volt az
egyetlen aki partner volt a város képviselő-testületének. Minden formális és informális
megbeszélésen részt vettek. Más kérdés, hogy a többi főhatóságtól lepattant a kérés. A város
képviselő-testülete nem rendelkezik ehhez megfelelő eszközökkel. A végrehajtott akcióknak
látható jelei vannak a városban.
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megtárgyalni, volt akinek nem. A bizottság a tájékoztatót 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolta. A határozati javaslat további részében lehet érezni a jó szándékot is, de a politikai
felhangot is. Ne üzengessen a képviselő-testület ennek a kormánynak a hátralévő 3 hétre. A
következő időszakban vissza kell térni erre. Nincs felhatalmazása arra, hogy Szarvas Város
Képviselő-testületének tagjaként rendőri vezetőket, kormányt figyelmeztessen a feladatára.
Komoly eredményeket tudnak felmutatni a legjobban fertőzött megyében is.
Hihetetlenül fel van háborodva a város lakossága bizonyos bűnelkövetői csoportok társadalmi
együttélés szabályait felrúgó magatartása miatt. Ebből kár politikát csinálni mert ez nem
kormányok kérdése. Lehet összeugrasztani társadalmi csoportokat, de ez nem jelent
megoldást. Sajnos az iskolában is jelentkezik ez a problémakör. Nem rendőrségi ügyről van
szó, hanem a város legfeszítőbb problémájáról aminek gazdasági, társadalom lélektani okai
vannak. A város lakossága azt várja, hogy egyenlő mércével mérve intézkedjenek. Van példa
arra, hogy több bálával megrakodva elsuhan egy autó az intézkedő rendőr mellett, miközben
harmadszor fújatták a szondát a megállított személlyel. A lakosság közérzete szempontjából
ez fontos felvetés. Reméli, hogy ebben az országban a közbiztonság – benne a rendőrség
munkájának megítélése – nem válik a következő időszak belpolitikai témájává. Szeretné, ha a
rendőrt elismernék, megbecsülnék és támogatnák. Ehhez az kell, hogy az állampolgár ne
lásson az előbb felsorolthoz hasonló esetet. El kell kerülni, hogy színre, fajra, felekezetre
tekintettel lenne bármilyen megítélés. A bűnnek nincs színe. Roma vezető azt nyilatkozta,
hogy az országban nem azért vannak ilyen állapotok mert 600.000 roma van az országban. A
közvéleményt méltán felháborító ügyekről van szó. A fehérgalléros bűnözés során magyarok
az elkövetők, az ország állampolgárai. Százalékos arányban szerepelnek ebben más
kisebbséghez tartozó elkövetők is. A törvény ereje mindenkire egyformán kell, hogy sújtson.
Nincs vita abban, hogy pártszínre, nemre, felekezetre tekintet nélkül a bűn az bűn és nincs
csak törvénytisztelő és azt megsértő állampolgár. A csicskáztatás és egyéb ügyek nagyon
felhergelték a város közvéleményét. Kéri, hogy a képviselő-testület tanúsítson összefogást,
segítsék a rendőrség, a polgárőrség munkáját. Ügyelni kell az értékekre, nem kell területet
adni arra, hogy a bűn elkövetésre kerüljön. Nem kell hiszékenynek lenni, zárni kell az ajtókat.
Így tudnak tenni a polgárok a saját közbiztonságukért. A bűnüldöző szervek pedig a
szakszerű, hatékony munkával. Megköszöni a súlyos ügyekben végzett gyors intézkedéseket,
melyek erősítik az állampolgárok bizalmát a rendőrséggel szemben. Az állomány egészének
megköszöni egész évi munkáját.
Babák Mihály polgármester: Minden bizottságnak van alkalma határozati javaslatot
megfogalmazni. Azzal, hogy a közrend, közbiztonság nem belpolitikai téma – nem ért egyet.
A közrend, közbiztonság belpolitikai téma, sőt várospolitikai kérdés. Az emberek
hangulatáról, érzetéről van szó. Vitatható, hogy a megye a legjobb felderítettségű terület. A
megye hátsó helyen van a fertőzöttséget illetően. Ha Békés megye a „béke szigete” akkor mi
lehet máshol? A városi kapitányság állománya elismerésre méltó jelen körülmények között a
közrend, közbiztonság biztosításában. „A jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet”
– ezt 1848-ban fogalmazták meg és ma van aki csak a jogról beszél van aki kötelességről, van
aki egyikről sem.
- a közrend, közbiztonság állami feladat, a kormány felelős érte. Az adófizetők pénzéből a
közrendet, közbiztonságot a kormánynak kell biztosítani ami elég gyatrán sikerült.
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sértett annak ez a közbiztonság nem felel meg. Ez így normális. A közrend, közbiztonság
biztosítása nem önkormányzati feladat – állami és kormányzati felelősség. Jó tudni a
közvéleménynek, hogy a bűncselekmény ura az ügyész és az ügyészség. Az ő kezükben van a
nyomozás irányításának, felügyeletének, elrendelésének minden jogosítványa. Ezzel
kapcsolatban nem kíván véleményt kifejteni. A rendőrségnek a bűnüldözésben és a
bizonyítékok feltárásában jelentős feladata van. Ehhez a feladathoz fel kell nőni, de ma még
gondok vannak. Amikor az ügyek a legfőbb ügyész elé feltárásra kerültek akkor azt írta a
legfőbb ügyészség egyik főosztályának vezetője, hogy társadalmi probléma és ezt az
ügyészség egymaga nem tudja megoldani. Egy állami szerv nem írhatja oda, hogy általános,
tüsténkednie kell a probléma megszüntetéséről. Az állam nem tudta megszervezni, hogy az
APEH, a Munkaügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ, az állattartás felügyelete, az ügyészség és a
rendőrség együtt tudjon munkálkodni. Minden szarvasi hatósági kezdeményezés a
rendőrkapitányságtól kapott támogatottságot, közreműködést abban, hogy a bűncselekmények
elszaporodását megakadályozza. Minden hatóság elbújik az adótitok, a személyiségi jogok
mögé. Amikor a lakossági panaszok alapján összeállításra került a lista, hogy hol találhatók
bűncselekményre utaló körülmények, fogva tartás, visszaélés elesett emberek személyiségi
jogaival, akkor nem az történt, hogy hozzáláttak, hanem azt kutatták, hogy törvényes-e ez a
lista. Panasznapon nevet mondanak, fogva tartót és fogva tartottat. A törvény előírja, hogy ha
bűncselekmény jut a tudomására, akkor arról tájékoztatni kell a hatóságot. Az adatok le voltak
ellenőrizve. Egy dolgot hányszor kell bizonyítani? Az ítéleteket később átváltják
figyelmeztetéssé. Nemcsak a zöldségest kell ellenőrizni. Számtalan vagyonosodási feljelentés
volt. Az állam nem látja el a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatát és nem
biztosítja a jogegyenlőséget. A bíróság önálló hatalmi ág, de az ügyészség a kormány alá
tartozik. A közreműködő hatóságok összeszervezésével próbálkozott a város, de
kitámasztottak. Mit tehet ilyenkor egy polgármester aki komolyan veszi a polgárok
vélekedését? A rendőrkapitányság nem alárendeltje az önkormányzatnak. Egyedi ügyekbe
nem szólhat bele sem a polgármester sem a képviselő. A képviselő-testület megpróbál segíteni
pl. kamera rendszerrel. Gond van az országban a jogok, kötelességek, törvények
alkalmazásával. A rendőrnek is szüksége van a biztonságra. Van állampolgári feladat is, ami a
saját vagyon megvédése, a hiszékenység, megfontolatlanság mellőzése. Van feljelentési és
tanúskodási kötelezettség. Nem egy év múlva kell szólni hanem azonnal. A rendőrség dolga
az, hogy a jelzésekre ugorjon. Nemcsak a rendőrt, az állampolgárt is bosszantja a
rendetlenség, az elnehezült körülmény, a munkanélküliség, a szociális válság és hibást keres.
A csicska ügy 15-20 éve ismert a városban. Amíg nem hivalkodtak az abból szerzett
jövedelemmel addig mindenki rántotta a vállát. Az ingatlan maffia addig nem volt bosszantó
amíg nem bosszantottak vele. Néhány hiszékeny, szerencsétlent leitattak és pórul járt. A fele
ingatlant eladták az ingatlan maffiának és valaki jól járt. A szomszéddal pedig jól kitoltak.
Ezek az ügyek Szarvason nincsenek a szőnyeg alá söpörve. Arról, hogy eddig csönd volt,
sokan tehetnek a városban. Korábban nem volt bosszantó ez a dolog. Akkor vált bosszantóvá
amikor ingatlanokat szereztek, hivalkodtak és irritálóvá vált a viselkedésük. Hivalkodnak
azzal a vagyonnal amit másokon pióca módjára élősködve szereztek meg. Ez irritálja a
lakosságot. A csicska ügy kapcsán kiderült, hogy az országban rengeteg helyen van ilyen. A
lakásmaffia Budapesten volt kidomborultabb, később kiderült, hogy vidéken is van.
Szarvason 20 sértett van és további 4 környékbeli is csatlakozott, akik nem szarvasiak.
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a közrend, közbiztonság érdekében. Vannak ebben is hiányosságok mint minden szakmában,
az élet minden területén. 16% hiányzik a létszámból. A rendőrségen is 7 napot dolgoznak, van
szabadság, betegség, szabadnap és vezénylés is. A rendkívüli parancsok elveszik a
közterületről a rendőröket. Létrehozták a regionális kapitányságot, így 1 főnökkel több van és
még több dolgot kitalálnak, mozgatva ezzel a rendőri állományt. Nem a helyi problémákkal
foglalkoznak hanem bírságra törekednek. Az állami költségvetés 2010-ben 16 milliárddal
adósa maradt a rendőrök munkabérének. Ezt be kell hajtani. Büszke volt arra, amikor
megjelent a megyei sajtóban, hogy a Békés Megyei Rendőrkapitányság alulmaradt és nem
teljesítette bírságolási feladatát. A rendőrök is érezték, hogy több kettőnél a 100 eFt-os bírság.
Számításai szerint továbbra is áll a 20-25 fős rendőr hiány. Szarvason ma kevesebb a rendőr
amit pótolni kell. Ígéretet tettek, de azóta sincs változás. Nem bízik abban, hogy ezerrel több
rendőr lesz. Ha több rendőr lenne akkor jelenlétükkel preventív módon meg tudnák előzni a
bűncselekményeket. Szarvason az országban nem tapasztalható gyorsasággal derítettek fel
komoly bűncselekményeket amihez gratulál. Van amikor évekig nem találják meg az
elkövetőket. Rossz a helyzet, de nem szabad bántani azokat akik igyekeznek a város polgárait
szolgálni. Az állomány nagyon fiatal. 35-40 évesen nyugdíjba lehet menni, ennek
következménye az, hogy az állomány fiatal. Nem állapot, hogy tapasztalattal, helyismerettel
rendelkező ember fölöslegessé válik. A nyugdíj elég tisztességes, meg lehet élni belőle.
Nagyon sok tapasztalattal rendelkező rendőr eltűnt a szakmában. Ez egy idióta irányítási
rendszer. A fiatal rendőrök átlagkeresete nem éri el a 100 eFt-ot. Ahhoz, hogy valaki ezt a
munkát vállalja, meg kellene fizetni. A közrend, közbiztonság nagyon fontos
társadalompolitikai kérdés. A rendőrnek is megélhetési gondjai vannak. A közrend,
közbiztonság területén dolgozók ki vannak téve korrupciós veszélynek. Erre sok példa van az
országban. A csicskák lopnak, és gyerekekkel lopatnak áruházakban, boltokban. A kevésbé
számonkérhető egyének mögé bújnak. Zaklatnak, fenyegetnek és gyújtogatnak is már a
városban. Az emberek nem érzik magukat biztonságban. A kamera rendszerrel, a polgárőrség
támogatásával megpróbál tenni az önkormányzat. Nincs rend, közbiztonság az országban. A
közbiztonságra többet kell szánni, mert a világ kriminalizálódott. Az elmeotthonok
bezárásának következtében nagyon sok elmebeteg van az országban ellátatlanul,
gyógykezelés nélkül.
Nem a rendőrökön kell elverni a rendszertipikus hibát. A kritikát meg kell fogadniuk és
becsületesen, lelkiismeretesen kell dolgozniuk, szolgálniuk a város közbiztonságát.
Mindenkinek meg kell tenni a saját kötelességét legyen az rendőr vagy lakos. A polgároknak
jelezni kell a bűncselekményt és tanúskodniuk kell. Nem lehet, hogy a városban féljenek idős,
kiszolgáltatott emberek.
Kozák Imréné és Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Dr. Kiss Péter rendőr ezredes főkapitány helyettes: Köszöni a felvetéseket, kérdéseket.
2010. március 30-tól a szarvasi kapitányság állományát 6 új rendőr erősíti. A kollégák a
szarvasi kapitányság területén fejtik ki tevékenységüket valamint a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója folytatja azt a tevékenységét, hogy napi
rendszerességgel egy orosházi alakulattól a szarvasi kapitányság területére 2-5 fő kollégát
vezényel, erősítve ezzel a szarvasi kapitányság területén látható és érezhető rendőri létszámot.

- 15 A legfontosabb a jogszabályok betartása. Kéri, fogadják el azt, hogy egy rendőr mindennapját
a szolgálatban töltött idejét a jogszabályok keményen behatárolják. Ennek figyelembe
vételével tudja a képviselő-testületet tájékoztatni. Folyamatban lévő bűntető eljárásról
információt csak a törvényben és rendeletben meghatározott személyek, szervek kaphatnak. A
lakásmaffia ügy felbojdította a közvélemény hangulatát. A lakásmaffiás ügy több mint 1,5-2
éves előkészítő munka gyümölcse. Egy ház felépítését nem a tetővel szokták elkezdeni,
hanem le kell rakni az alapokat. A rendőri munka egy szakma. Ennek a szakmának meg
vannak a szabályai amiket kőkeményen be kell tartani, mert később egy nem jogszerűen és
szakszerűen felépített felderítés, nyomozás az egész büntető eljárás bukását vonhatja maga
után. A jelenleg folyamatban lévő nyomozás egy hegyről lezúduló hógolyóhoz hasonlítható.
A nyomozás most lépett a vizsgálati fázisba, az eljárás még nincs lezárva. Jelei vannak annak,
hogy a médiához fordulás egyes sértetteket arra ösztökélt, hogy megkeressék a rendőrséget.
Tekintettel arra, hogy az ügy a város közvéleményét, a képviselő-testületet élénken izgatja,
ígéretet tesz arra, hogy a bűnügyi igazgatóság felhatalmazása alapján a rendőrkapitányság
vezetője a törvényben és jogszabályban meghatározott mértékben kérésre tájékoztatást ad.
Az írásos anyagban szereplő számadatokkal kapcsolatban. Galambos Imre képviselő
elmondta, hogy a személyi bűncselekmények növekedtek. Valóban nőtt a zaklatás
bűncselekmények száma. A zaklatás bűncselekménye teljesen új tényállás a Büntető
Törvénykönyvben. 3-4 évvel ezelőtt került be, korábban veszélyes fenyegetés néven volt
ismert a hatóságok előtt. A rendőrség jogalkalmazó szerv. Ha és amennyiben a jogalkotók
arra a döntésre helyezkednek, hogy a szemmel verést vagy a piaci átkozást bűncselekménnyé
nyilvánítják, akkor ezek a bűncselekmények is meg fognak jelenni. Nem a rendőrség
generálja a bűncselekmény számokat, a jogsértések önálló bűncselekménnyé váltak és
bekerültek a rendszerbe. Az, hogy a jogellenes cselekmények felszínre kerülnek azt is
mutatja, hogy az emberek, a lakosság egyre jobban bízik a rendőrségben. Apró problémákkal
is felkeresik a rendőrséget. Más kérdés, hogy egy zaklatás miatt folytatott büntető eljárás
során az ügyészség és bíróság által hozott ítéletek később milyen visszatartó erővel bírnak. Az
igazságszolgáltatás nagy fogaskerekében a rendőrség minden esetben az első lépést teszi meg
– összegyűjti a bizonyítékokat és a keletkezett iratokat átadja az ügyészségnek. Később
ezekből a bíróság ítéletet hoz. A rendőrségnek erre semmilyen befolyása nincs. Elhangzott
korábban, hogy miért flangálnak az utcán korábban bűnt elkövető személyek. Ez sok esetben
nem a rendőrségen múlik. A fiatalkorú személyek leittasodásával kapcsolatban a szarvasi
kapitányság eddig is minden jelzésre reagált. A gyermekek nevelésének felelősségét nem
lehet a rendőrségre hárítani. Ha a rendőrség a gyereket ittasan hazaviszi, akkor elég nehéz
elfogadni egy rendőrnek azt, amikor a szülő azt mondja, hogy én adtam neki pénzt, abból
annyit iszik amennyit akar. Ez nem rendőrségi kérdés. A rendőrségnek van ebben a kérdésben
feladata, de önmagában a jelenség és a gyermekek érett felnőtté nevelése nem a rendőrség
feladata hanem a családé, az oktatási intézményeké.
A feltett kérdésekre mind a kapitányság vezetője mind személye megpróbált válaszolni.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: Az elmúlt egy évben lehetősége volt betekinteni a szarvasi
rendőrkapitányság munkájába. A kollégák felkészültek és végzik a dolgukat. A létszámhiány
érződik. Nem csoda, hogy olykor egyszerű bűnesetekben is 1-1,5 év a nyomozati szakasz.
Személy szerint is gondban van amikor 1-1,5 év után kell menni tanúskodni. A bizottság nem
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tájékoztatást elutasítja, hanem jelezni szeretnék azt, hogy a jelenlegi létszámmal nem értenek
egyet. Örül annak, hogy lehetőség van a vezénylésre, de az lenne igazán jó ha itt lennének
Szarvason és szarvasi rendőrök lennének. Egy szarvasi rendőr másként él meg dolgokat mint
egy vidékről ide vezényelt rendőr. A szarvasi rendőr ismeri a viszonyokat, a bűnelkövetőket,
az autókat amikkel találkozik. A bizottság a folyamatosan meglévő létszámhiányra helyezte a
hangsúlyt, mivel ez 8 éve probléma. A létszámhiány mellett gyakoriak az elvezénylések ami
tovább súlyosbítja a helyzetet.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta, tudomásul veszi és nagyrabecsüléssel fogadja a Szarvasi
Rendőrkapitányság 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-a alapján készített éves beszámolóját. A
beszámoló törvény szerinti végső elfogadására a képviselő-testület csak akkor lát lehetőséget,
amennyiben a szarvasi rendőrség létszáma a törvényben meghatározott szintet eléri. A
képviselő-testület neheztelését fejezi ki a Rendőrség felett felügyeletet gyakorló minisztérium
felé amiatt, mert több éve jelzett jogos igény ellenére nem gondoskodott a jogszabály szerinti
rendőri létszám biztosításáról Szarvas Város közigazgatási területén és határozottan követeli,
hogy törvényi kötelezettségének tegyen eleget a minisztérium illetve a kormány.
A képviselő-testület felhívja a Szarvasi Rendőrkapitányságot, hogy a létszámhiány ellenére
törekedjen a felderítettségi mutatók javítására a lopások és betöréses lopások tekintetében,
illetve részletesen tájékoztassa a testületet a térfigyelő kamera-rendszer létesítése alapján elért
eredményekről és az önkormányzatot is érintő további fejlesztési javaslatairól.
Határidő: Azonnal. Felelős: a határozat továbbításáért, Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 2
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
211/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, tudomásul
veszi és nagyrabecsüléssel fogadja a Szarvasi Rendőrkapitányság 1994. évi
XXXIV. törvény 8. §-a alapján készített éves beszámolóját. A beszámoló törvény
szerinti végső elfogadására a képviselő-testület csak akkor lát lehetőséget,
amennyiben a szarvasi rendőrség létszáma a törvényben meghatározott szintet
eléri. A képviselő-testület neheztelését fejezi ki a Rendőrség felett felügyeletet
gyakorló minisztérium felé amiatt, mert több éve jelzett jogos igény ellenére nem
gondoskodott a jogszabály szerinti rendőri létszám biztosításáról Szarvas Város
közigazgatási területén és határozottan követeli, hogy törvényi kötelezettségének
tegyen eleget a minisztérium illetve a kormány.

- 17 A képviselő-testület felhívja a Szarvasi Rendőrkapitányságot, hogy a
létszámhiány ellenére törekedjen a felderítettségi mutatók javítására a lopások és
betöréses lopások tekintetében, illetve részletesen tájékoztassa a testületet a
térfigyelő kamera-rendszer létesítése alapján elért eredményekről és az
önkormányzatot is érintő további fejlesztési javaslatairól.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
a határozat továbbításáért:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A rövid határidőre való tekintettel javasolja a 10. sz. bejelentés
megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Tulajdonosi hozzájárulás ingatlanhasználathoz
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési
Nonprofit Kft. a képviselő-testület hozzájárulásával támogatási kérelmet nyújtott be a
Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a szarvasi Kacsa-tó fejlesztése családbarát
minőségi komplex szolgáltatások kiépítése elnevezésű beruházás támogatásához. A beruházás
érint olyan területeket melyek Szarvas város tulajdonában vannak. Ezek a 289. hrsz-ú
közterület az üdülősétányon, a 291. hrsz-ú közterület a Nyárfa utcában, 206. hrsz-ú közterület
a Vasút utcában, valamint a 298, 299. hrsz-ú beépítetlen terület a Nyárfa utcában illetve a 288.
hrsz-ú park. A Kft. kültéri játékokat, kandellábereket, padokat, asztalokat, szemétgyűjtőket
szeretne elhelyezni ezen a területen, illetve parkoló megvalósítását tervezi. A támogatási
kérelem benyújtásához szükséges, hogy a tulajdonos önkormányzat hozzájáruljon ahhoz,
hogy ezeket a területeket a Kft. a beruházással kapcsolatos üzemeltetési kötelezettsége
lejártáig használja. A kiosztott anyagban szerepel egy kiegészítés melyben a képviselő-testület
utasítja a jegyzőt egy olyan megállapodás előkészítésére amely alapján a Körös-szögi
Kistérségi Területfejlesztési Nonprofit Kft. az ezzel kapcsolatban keletkezett vagyontárgyakat
a kötelező fenntartás után térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Sosem ad az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást ha nincs
szerződésbe foglalva valamilyen feltétellel. Ezért készült a kiegészítő határozati javaslat.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a tulajdonában levő, 289., 288.,
291., 206., 298., 299. hrsz-ú területeken történő fejlesztéshez, a Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a Körös-szögi Nonprofit Kft. által
benyújtott „A szarvasi Kacsa-tó fejlesztése családbarát minőségi komplex szolgáltatások
kiépítése” elnevezésű beruházás megvalósításához.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a fenti területeket a Körös-szögi Nonprofit Kft. a
beruházással kapcsolatos üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Hetényi István ügyvezető
Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
212/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
tulajdonában levő, 289., 288., 291., 206., 298., 299. hrsz-ú területeken történő
fejlesztéshez, a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai
tevékenységek ösztönzése, a Körös-szögi Nonprofit Kft. által benyújtott „A
szarvasi Kacsa-tó fejlesztése családbarát minőségi komplex szolgáltatások
kiépítése” elnevezésű beruházás megvalósításához.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a fenti területeket a Körös-szögi Nonprofit Kft.
a beruházással kapcsolatos üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melils János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy készítsen elő egy, a Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodást, amely alapján a
Kft. a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében „A szarvasi Kacsa-tó fejlesztése,
családbarát minőségi komplex szolgáltatások kiépítése” elnevezésű beruházás kapcsán az
Önkormányzat tulajdonában lévő 288., 289., 291., 206., 298., 299. hrsz-ú ingatlanokon
keletkezett vagyontárgyakat üzemeltetési kötelezettsége lejárta után térítésmentesen az
Önkormányzat tulajdonába adja.
Felelős: Dr. Melis János jegyző, Hetényi István ügyvezető. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
213/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy
készítsen elő egy, a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel
kötendő megállapodást, amely alapján a Kft. a Nemzeti Diverzifikációs Program
keretében „A szarvasi Kacsa-tó fejlesztése, családbarát minőségi komplex
szolgáltatások kiépítése” elnevezésű beruházás kapcsán az Önkormányzat
tulajdonában lévő 288., 289., 291., 206., 298., 299. hrsz-ú ingatlanokon keletkezett
vagyontárgyakat üzemeltetési kötelezettsége lejárta után térítésmentesen az
Önkormányzat tulajdonába adja.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Besenczy Zoltán alpolgármester és Dr. Bagi
László képviselők nem térnek vissza az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(III.26.) rendelete Szarvas város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.22.) rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Jelen költségvetési rendelet módosítás 110.796 eFt összegű. A
módosítás következtében a költségvetés főösszege 4.538.487 eFt összegre emelkedik.
E rendelet módosítás jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget, mivel az államtól kapott
támogatási összegek kerülnek előirányzatosításra. 108.002 eFt-al az önkormányzati
költségvetési támogatás, 2.794 eFt-al pedig a támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel
emelkedik.
A kiadásoknál a működési kiadások összege 120.726 eFt-al emelkedik. A személyi juttatások
és járulékok sora nő a kereset kiegészítések összegével, a dologi kiadásoknál a kisebbségek
általános támogatása került beépítésre.
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megelőlegezett gyermektartási díj, 10.000 eFt pedig a KOMÉP Kft. részére átcsoportosított
járda építésre nyújtott támogatás.
A legjelentősebb változás a szociálpolitikai támogatás 79.114 eFt-os összege.
A felhalmozási kiadások összege csökken 9.930 eFt-al átcsoportosítás miatt. Részletesen: 70
eFt lakossági közműtámogatás növekedés jelentkezik és a tartalékból került átcsoportosításra
10.000 eFt a KOMÉP Kft. részére járdaépítésre.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és
Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint
a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság megkapta a könyvvizsgáló jelentését aki elfogadásra javasolja. Ez a rendelet
módosítás most az önkormányzati költségvetési támogatás és támogatás értékű működési
bevétel növekedéséből tevődik össze. Minden jogszabályi előírásnak megfelel, így a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság a könyvvizsgáló egyetértésével. elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal támogatta és támogatásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítást.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a
rendelet módosítást.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 5/2010.(III.26.) rendeletét Szarvas Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.22.) rendelet
módosításáról
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(….) rendelete a növények telepítési
távolságáról – 1. forduló
Előadó: Dr. Melils János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A növények telepítési távolságáról szóló rendelettervezetet első fordulóban javasolja megtárgyalni. A rendelet-tervezet célja az lenne, hogy a
telepítési távolságok betartásával a későbbiek során az esetleges birtokviták elkerülhetők
legyenek. A rendelet-tervezetet a bizottságok megtárgyalták és egyre több problémát vetettek
fel. Jelenleg is van szabályozási lehetőség, hiszen a birtokvédelmi eljárás módot és
lehetőséget ad arra, hogy az ügyeket hatósági eljárás során rendezzék. Minderre tekintettel
javasolja a rendelet-tervezet napirendről történő levételét.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Turisztikai Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
elvetette, nem javasolja a rendelet megalkotását. Az országban kevés helyen van ilyen
rendelet. Vannak olyan kistelkek a városban ahol egyetlen fát sem lehetne ültetni. Van vagy
800 fajta növény. Olyan rendeletet nem lehet alkotni ami mindre érvényes lenne. Nagyon sok
vita származna a rendelet bevezetéséből fölöslegesen. A rendelet elutasítása esetén is van
lehetőség arra, hogy a szomszéd jogokat érvényesíteni lehessen. A törvény kimondja, hogy
aki másnak kárt okoz, az köteles azt megszüntetni és a kárt megtéríteni. A rendelet-tervezetet
nem javasolja a bizottság tovább tárgyalni.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság sem javasolta elfogadásra a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményéhez hasonlóan. Valóban lennének
olyan területek ahová egyetlen fát sem lehetne ültetni emiatt. Egyébként is van olyan törvény
amely alkalmazható probléma esetén.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság többségi döntéssel nem támogatta a
rendelet megalkotását. Elsődleges kifogás az volt, hogy a rendelet túl mechanikus, a
jogalkalmazónak nincs mérlegelési lehetősége. Jobb egy birtokháborítási eljárás során
jogorvoslatot keresni mint egy ilyen rendelet.
Babák Mihály polgármester: Lakossági kezdeményezés volt a rendelet megalkotása, de
nincs értelme egy dologban több jogszabályt hozni.
Az elhangzott vélemények alapján a rendelet-tervezet napirendről való levételét javasolja.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezet napirendről való
levételét 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatják.
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3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(III.26.) rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005.(IV.22.)
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott
módon köteles nyilvántartani, értékelni, valamint teljesíteni az előírt adatszolgáltatásokat.
Ezen törvényi rendelkezések figyelembe vételével készült el az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet módosítása. A módosítás kizárólag a
rendelet 1., 2., 3., 4. számú mellékletének módosítását tartalmazza. Ezen mellékletek
tartalmazzák az önkormányzat ingatlanvagyonának a kimutatását a vagyonkataszter alapján
három bontásban – forgalomképes vagyonkör, korlátozottan forgalomképes vagyonkör,
valamint forgalomképtelen vagyontárgyak. A 4. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat
tulajdonában lévő részvények adatait, annak kimutatását. A mellékletben szükséges átvezetni
a képviselő-testület döntésével összhangban a szarvasi ó-temetőben lévő korlátozottan
forgalomképes vagyont képező hűtőházat a forgalomképes vagyontárgyak körébe. A
mellékletek módosítására a 2009-ben bekövetkezett értékesítések, adás-vételek, befejezett
beruházások aktiválása miatt volt szükség. A rendelet mellékletein túl készült még egy
kimutatás ami még részletesebben tartalmazza az önkormányzat ingatlan és ingó vagyonát.
Babák Mihály polgármester: A város vagyona 10,5 milliárd forint.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását. A kiadott három táblázatból látható a vagyon megoszlása.
Babák Mihály polgármester: Szarvas Város Önkormányzata el tud számolni a vagyonával.
A Magyar Köztársaság nem tud.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen
szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
elfogadta a rendelet-tervezetet.
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javasolja.
Babák Mihály polgármester: Három vagyontárgy pontatlan – a Vízművek Zrt-nél lévő
vagyon alapadatai meg vannak ugyan, de időközben keletkezett olyan vagyon ami még nem
szerepel a könyvekben. Ennek rendezése a könyvvizsgálóval folyamatban van. A
gyomaendrődi hulladéklerakó jelenleg nem Szarvas város könyveiben szerepel és jelentős
vagyon. A közös társaság létrehozásával társasági tulajdonként jelenik majd meg. A kistérségi
vagyont a kistérségi fejlesztések kapcsán szerezte a város. Ezt szintén szerepeltetni kell és a
könyvekben át kell vezetni.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 6/2010.(III.26.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005.(IV.22.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Tájékoztató a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2009.l évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tusjak Tamást a Polgárőr Egyesület elnökét a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tusjak Tamás elnök: „A statisztika még akkor is támpontot ad ha nem mindig tükrözi hűen
a valóságot.” Elhangzott a bűncselekmények számának csökkenése, de azt nem mondta el
senki, hogy a szabálysértési határok duplájára emelkedtek, ezáltal a bűncselekmények száma
automatikusan csökkenni fog. A bűncselekmények hasonló szinten vannak mint ezelőtt.
Valójában nem jobb a helyzet. Ezt érzi a lakosság is és igényli a polgárőrség tevékenységét. A
lakosság nem tudja a vagyonát megvédeni. Az önkormányzat rendelkezett arról, hogy
szociális bérlakásokat épít, de a kerékpártárolók nem épültek meg, az ott lakók nem tudják a
kerékpárokat hová tenni csak a lépcsőházba. Innen is eltűnnek a kerékpárok, hiába zárják le
azokat. Februárban 50-nél több olyan kerékpár tűnt el a városban aminek darabja 50 eFt.
Figyelni kell egymásra. Ezek a kerékpárok sem tűnhettek el úgy, hogy senki nem látta.
Legalább a rendőrségre kell telefonálni ha gyanús dolgot lát valaki.
Több mint 7.500 óra szolgálatot teljesítettek a polgárőrök. Az Országos Polgárőr Szövetség
által kezdeményezett rendőrséggel való közös tevékenység is megnégyszereződött a 2008.
évhez képest. Az idei évben a polgárőrség 500 mFt-ot kap ha megfelel az elvárásoknak. Egyik
feltétel a plusz munka illetve a rendőrséggel való közös tevékenység óraszámának növelése.
Az önkormányzattól kapott támogatást megpróbálták legjobb tudásuk szerint felhasználni –
elsősorban gépkocsi és üzemanyag használatra. A polgárőrség részt vett a városi
rendezvények biztosításában. Ehhez kapcsolódik a halottak napi járőrözés is ami
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polgárőrség a gépkocsit lecserélni. Az egyesületnek nagy szüksége lenne egy újabb
gépkocsira. Két évvel ezelőtt a főkapitány úrtól kapott a Polgárőrség egy gépkocsit ami egy
kisméretű skoda, amit a polgárőrök ritkábban tudnak igénybe venni. Három személy szállítása
esetén már alig marad hely. Az opel viszont annyira rossz állapotban van, hogy szinte havonta
javítani kell. Az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott támogatást és az önkormányzati
támogatást ráfordítva lehetőség lenne a gépkocsi cseréjére. Kevesebb költséggel, de jobb
műszaki állapotú gépkocsival tudnák a szolgálatot ellátni. Az Országos Polgárőr Szövetség és
a Magyar Labdarugó Szövetség megállapodást kötött arról, hogy a polgárőrök lehetőleg
vegyenek részt a labdarugó sportesemények biztosításában. Ennek megpróbálnak eleget tenni.
Ugyanilyen kérés érkezett a kézilabdásoktól is.
Megköszöni az önkormányzat támogatását. Az elvárásoknak igyekeznek megfelelni.
Babák Mihály polgármester: A rendfenntartás, a bűnözés megelőzése állami feladat. A
polgárőrség önkéntes, önvédelmi szervezet. A gépkocsival kapcsolatban lehet megoldást
találni. A megyei rendőrfőkapitánytól is lehet segítséget kérni.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elismeréssel szólt a Polgárőrség
munkájáról. A Polgárőrség megérdemli azt, hogy az önkormányzat ne csak erkölcsi hanem
anyagi támogatást is biztosítson számukra.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadták.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a
tájékoztató elfogadását.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót
és köszönetét fejezte ki a Polgárőrség munkájáért.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság nem tárgyalta a tájékoztatót. A bizottság
kéri, hogy továbbra is vegyenek részt a rendezvények lebonyolításában. Ez vonatkozik a
halőrzésre is. Nagyon jó tapasztalatai vannak a polgárőrökkel kapcsolatban. A rendőrséggel
együttműködve igen sok halrablót fogtak el.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén is megfogalmazódott,
hogy köszönet illeti azon polgárőrök munkáját akik szabadidejükben a közösséget szolgálják.
A mai világ elanyagiasodott, sok minden elvonja az emberek figyelmét. Rengeteg deviáns
jelenség van jelen. A hivatalos bűnüldöző szervek is jó néven veszik a polgárőrség
működését. Összecsiszolódott a két szervezet, a hivatalos szervek igénylik a társadalmi
munkások segítségét. Külön ki kell emelni az oktatási intézmények rendezvényein való
jelenlétüket, szolgálatukat. A gyerekek biztonságáról van szó. A rendőrök jó apaként
vigyáznak még azok gyerekeire is akik nem biztos, hogy tudják, hogy az éjszakában hogyan
szórakoznak gyermekeik. Az eszközellátást illetően nyitott fülekre talál a kérés. Igyekszik az
önkormányzat a lehetőségeihez képest minden támogatást megadni.
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kérést fogalmazzák meg és megpróbál segítséget nyújtani.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Szarvasi Polgárőr
Egyesület 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját, egyben megköszöni az egyesület minden
tagjának a város közrend, közbiztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület tagságát.
Határidő: 2010. március 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
214/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját,
egyben megköszöni az egyesület minden tagjának a város közrend, közbiztonsága
érdekében végzett áldozatos munkáját.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület
tagságát.
Határidő:
2010. március 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. által
működtetett Ápolási Intézet 2009. január 1- 2009. december 31. közötti
tevékenységéről valamint a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel kötött Feladat-Átadási Szerződés módosítása
Előadó: Dr. Kozma György ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Kozma György ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Kozma György ügyvezető igazgató: A beszámoló egy 5 éves ciklus lezárását jelenti. Ez
az 5 éves ciklus tanulságos lehet a várható beruházás szempontjából is. 2005. november 1jétől működteti a Szarvasi Szakorvosi Kft. az intézetet. A szerződésekből is látható, hogy a
feladat-átadási szerződés külön került megkötésre az Ápolási Intézet vonatkozásában.
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Ápolási Intézettel kapcsolatban. Benne volt, hogy bár mikor megszüntethető a tevékenység,
esetleg más szférába sorolható át. A kezdetekkor nem volt gazdaságos az intézet működtetése.
Megszüntetésre került a beutalós rendszer, bevezetésre került a beutaló nélküli, a beteg saját
kérésére való felvétel megállapodás alapján. Ez azt jelenti, hogy 5200,-Ft-ot kellett fizetni
felvételkor és a képviselő-testület döntése alapján 1300,-Ft/nap összeget az ott tartózkodás
ideje alatt. Sikerült három emelt szintű kórtermet kialakítani, kihasználva azt a joghézagot
amit az OEP nem vett észre. Nem volt meghatározva pontosan, hogy mi értendő emelt szintű
szolgáltatás alatt és mennyit lehet kérni a plusz szolgáltatásért. Ez a működtető hatáskörébe
volt sorolva. Három kórteremben klímát, televíziót, hűtőszekrényt, motoros ágyat, szép
függönyöket, más festést, új matracot, képeket sikerült elhelyezni. A következő lépés egy
saját alapítvány létrehozása volt. Egy évvel ezelőtt megérezték a változást. A rendelet
megjelenése előtt tudatosították az ott lévőkben, hogy csak 6 hónapig tartózkodhat bent a
beteg, utána más intézménybe kell, hogy menjen. A rendelet megszületését követően a
finanszírozásban is változás történt. A 6 hónapot meghaladó benntartózkodás után 25%-al,
illetve 1 évet követően már 50%-al csökkentik a finanszírozást. Kérték az önkormányzat
segítségét az egészségügy és a szociális szféra közötti átjárás megkönnyítése érdekében. Ezt
meg is kapták. A finanszírozás ismét változott, ami azt jelenti, hogy az OEP jelentésben
kötelezővé tették a részleges térítési díj megjelölését. Jelenteni kellett, hogy mennyit szed be
az intézmény a betegtől. Ez azért történt, mert ugyanannyival csökkentették a finanszírozást.
Az alapítvány ekkor már működött, így a betegek az alapítvány számlájára tudták az összeget
befizetni. Így nem növekedtek a betegre háruló terhek. Az Ápolási Intézet az egészségügy
terén atipusosnak tekinthető. Nemcsak szakmai szinten, hanem gazdaságilag is stabilan tudja
a feladatát ellátni. A beszámolóból látni lehet, hogy hogyan nőtt az ágykihasználás mértéke.
Ez a második év amikor 100 % fölötti kihasználtságú volt. Megköszöni a képviselő-testület
eddigi és jövőbeni támogatását. A határozati javaslatban kérték megjelölni az Ápolási Intézet
helyét. Eddig úgy volt, hogy 5 év után saját költségen kell keresni egy másik ingatlant, illetve
határozatlan időre látnák el a tevékenységet. Kéri a beszámoló elfogadását.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér, Hodálik Pál és Gombár Györgyné képviselők
távoznak az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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beszámolót.
Földesi Zoltán képviselő: Megköszöni a beszámolót és a végzett munkát. További sikereket
kíván.
Kiszely Mihály alpolgármester: Nagyra értékeli az Ápolási Intézet munkáját. Senki nem
tudhatja, hogy mikor kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége legyen az ilyen típusú ellátásra.
Ennek a tevékenységnek a támogatása és fejlesztése az önkormányzat szíve csücske kell,
hogy legyen. Megköszöni az ott dolgozó személyzet munkáját és elismerését fejezi ki az
intézetben folyó tevékenységért. Nagyon jó dolog, hogy a vezetés az élet által diktált
gazdasági lehetőségeket, törvénykezési szabályozásokat idő előtt felismeri és ennek
megfelelően biztosítja a működés feltételeit.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Ápolási Intézet 2009. 01.01.2009.12.31. közötti tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadja. Ugyanakkor elismerését
fejezi ki az Ápolási Intézet által nyújtott tevékenységről. Felelős: Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
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:
215/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Ápolási
Intézet 2009. 01.01.-2009.12.31. közötti tevékenységéről szóló beszámolót és
elfogadja. Ugyanakkor elismerését fejezi ki az Ápolási Intézet által nyújtott
tevékenységről.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a kiegészített 2.) sz.
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. kiegészített határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakorvosi Kft-vel kötött Feladat-Átadási Szerződés
II./1. pontját az alábbira módosítja:
„Jelen szerződés 2005. november 01. napjától határozatlan időre szól a szolgáltatásról szóló
éves beszámolási kötelezettséggel.
Szolgáltatás helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.”
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Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Kallai János ügyvezető, Dr.
Kozma György ügyvezető. Határidő: 2010. március 26.”
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:
216/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakorvosi Kft-vel
kötött Feladat-Átadási Szerződés II./1. pontját az alábbira módosítja:
„Jelen szerződés 2005. november 01. napjától határozatlan időre szól a
szolgáltatásról szóló éves beszámolási kötelezettséggel.
Szolgáltatás helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Kallai János ügyvezető
Dr. Kozma György ügyvezető
Határidő:
2010. március 26.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
lakásgazdálkodásról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató

Kft.

beszámolója

a

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Fábri Zoltán ágazatvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Fábri Zoltán ágazatvezető: Ágazati szinten végzi a KOMÉP Kft. a bérlemények kezelését.
2009. évben 7 db lakás került eladásra, így 242 db bérlakás van és 8 db üzlethelyiség.
Lakbéremelés 2010. évben nem történt. Ez azt jelenti, hogy egy havi bérleti díjat takarítanak
meg a bérlők. Az önkormányzat 1.400 eFt értékben ítélt meg lakbérkedvezményt, 2.700 eFt
értékben, adósságkezelésben pedig 2.600 eFt került kiutalásra. 2009-ben 22 új bérlő
költözhetett be, 31 hosszabbítás és 23 bérlet megszűnés volt.
A 2008. évi pénzmaradvány régi lakásoknál 19 mFt volt, új lakásoknál 24 mFt. A befizetések
és felhasználások után ez az összeg jelenleg 18 mFt és 29 mFt ami növekedést mutat.
A kerékpárlopások megelőzése érdekében több mint 2 mFt értékben a Rózsa Ferenc és a
Vágóhíd utcában külső kerékpártároló készült. A Szentesi úton több mint 200 eFt összegben
kódos kaputelefon került kiépítésre. A felújítási tervet az elmúlt hónapban fogadta el a
képviselő-testület. Ebben 15,5 mFt szerepel nyílászáró csere, korszerűsítés és kisebb
javításokra.
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Mihály, Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Népjóléti
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta.
Kiszely Mihály alpolgármester: A vegyes tulajdonú ingatlanokban milyen arányban
tulajdonos az önkormányzat? Kéri készítsenek erről tájékoztatást.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
217/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2010. évi lakásgazdálkodásáról
készített beszámolóját.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester és Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 11
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának
elfogadása, a 2010. évi üzleti és pénzügyi terv elfogadása
Előadó: dr. Demeter László ügyvezető igazgató

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. elkészítette 2009.
évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját. A beszámoló a következő mellékleteket tartalmazza:
egyszerűsített éves beszámoló, kiegészítő mellékletek, főkönyvi kivonat, 1-12. havi főkönyvi
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Gyógy-Termál Kft. a 2009. évet az önkormányzati 30 mFt-os támogatás figyelembe vételével
mínusz 5,6 mFt-os eredménnyel zárta. A 2009. évi üzleti tervben az önkormányzati támogatás
nélkül mínusz 26,7 mFt-ot terveztek. A kettőt egybe vetve a tervtől való eltérés 2,4 mFt. A
bevételek 8 mFt-al maradtak el. A költség ráfordítás 1 mFt-al lett magasabb. Ágazatonként: a
hőszolgáltatás bevétel kiesése 3,6 mFt a fürdő ágazatnál 2,2 mFt a gyógyászatnál 2,8 mFt az
ingatlan hasznosításnál 700 eFt. A 2009. évi üzleti évről elmondható, hogy a gazdasági válság
is éreztette hatását. Ez egyrészt a fizetőképes kereslet csökkenéséből és a fürdő bevételének
csökkenéséből adódott. Ismét nem kedvezett december 31-ig az időjárás sem ami a
hőszolgáltatásra volt hatással. Kéri a mérlegbeszámoló elfogadását.
Lohr Gyula képviselő távozik, Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 11
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság módosító határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé mely kiosztásra is
került. A módosító határozati javaslatra azért volt szükség mert pályázatot nyújt be az
önkormányzat 100 % tulajdonú Kft-je. A pályázat benyújtását és az elnyerendő összeg
nagyságát jelentős mértékben befolyásolja az, hogy a Kft. gazdálkodása milyen a 2009.
évben. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el azt a határozati
javaslatot, hogy a korábban történt megállapodás értelmében módosítani kell a megállapodást
és a gazdasági társaság számára a 2009. évre ne 30 mFt hanem 36 mFt támogatást nyújtson.
Most 6 mFt-al meg kell emelni a támogatást ahhoz, hogy a társaság az elkövetkező
időszakban élni tudjon a pályázati lehetőségekkel. A gazdasági társaság elkészítette az
előzetes mérleget, hogy látni lehessen, hogy a jegyzett tőke és a mérleg szerinti eredmény
hogyan fog alakulni. A pénzügyi osztály vezetőjével a mérleget áttekintette és ennek
szellemében készült a határozati javaslat. Így a társaság mérlege pozitív és a pályázat
benyújtásakor lehetőség nyílik arra, hogy a magasabb összegű támogatást kapja meg a
társaság. Az elkövetkező időszakban semmilyen pályázatból nem kerülhet kizárásra a
gazdasági társaság. Amennyiben módosul a 2009. évi mérleg, a 2010. évre szóló tervet is
módosítani kell. A mérleg szerinti eredmény illetve a tartalékok összege módosítja a saját
tőke összegét is. A bizottság 2.) sz. határozati javaslatként javasolja elfogadni a 2010. évi
üzleti tervet azzal a feltétellel, hogy 2010. évben veszteséget nem termelhet. Amennyiben ezt
a képviselő-testület megszavazza, úgy a Kft. 2009. évi mérlegét is el lehet fogadni. A mérleg
adatok ismeretében nyugodtan pályázhat a Kft. Pénzügy technikailag nincs akadály, mivel ha
a mérleg készítés időpontjáig támogatás folyik be akkor a módosítás végrehajtható.
Számvitelileg, adójogilag is megfelel, nyugodt szívvel javasolja a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kétszer is megtárgyalta
az előterjesztést. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító javaslatával elfogadásra
javasolja.
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észrevételét.
Lázárné Kovács Etelka könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói záradékot elkészítette. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatának elfogadása esetén a kiadott záradékot vissza kell
vonni. A döntésnek megfelelően újabb záradékot kell kibocsátani.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gyógy-Termál Kft-nél két pályázat indul egy jövőbeni
beruházás érdekében. Mindkettő a geotermikus víz elhelyezéséről szól. Az egyik bővül a
kapacitás bővítéssel is. Az egyik beruházás nagyságrendileg 1 milliárd forint, a másik 300
mFt. Öt évvel ezelőtt készült egy 5 éves terv. A két pályázat beadásával egyidőben és a
döntések előtt készüljön ismét egy 5 éves gazdasági terv, vagy hatástanulmány. Eltelt az 5 év,
most van egy támogatottsági igény. Két pályázat indul, a képviselő-testületnek júniusban,
júliusban dönteni kell. 2010-2015. közötti időszakra készüljön egy gazdasági és üzleti terv. A
döntéshozatalra ennek ismeretében kell sort keríteni. Minél több ismeretlen tényező van,
annál többször kell hosszú távú terveket készíteni. A korábbi 5 éves terv is jó segítség volt.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A város költségvetése is 5-6 alkalommal módosításra kerül. A
változásokat követni kell és tudni kell, hogy hogyan áll a város kasszája. A közszolgáltatás
területén ma minden depressziós. A fürdő közszolgáltatást is biztosít, ugyanakkor szabadidő
eltöltésére is használják. Nincs értelme annak, hogy egyik zsebből a másikba tegye a pénzt a
város. Annak van értelme, hogy az uszoda használatát a gyermekek számára nagyobb
mértékben tudja biztosítani a város.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott 1.)
sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által javasolt 1.) sz.
határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
az 565/2009.(X.15.) számú határozatában a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részére megállapított
30.000.000,-Ft összegű támogatást 6.000.000,-Ft összeggel megemeli.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alap megállapodást fentiek alapján módosítsa.
Határidő: 2010. április 15. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Demeter László ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
218/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
565/2009.(X.15.) számú határozatában a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részére
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megemeli.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alap megállapodást fentiek alapján
módosítsa.
Határidő:
2010. április 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott 2.)
sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által javasolt 2.) sz.
határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító –
megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. évi üzleti és pénzügyi tervét
azzal, hogy a társaság 2010. évben veszteséget nem termelhet. A képviselő-testület utasítja az
ügyvezetőt, hogy a terv végrehajtásáról a fentiek szerint gondoskodjon.
Határidő: 2010. december 31. Felelős: Dr. Demeter László ügyvezető.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
219/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító –
megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. évi üzleti és
pénzügyi tervét azzal, hogy a társaság 2010. évben veszteséget nem termelhet. A
képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a terv végrehajtásáról a fentiek
szerint gondoskodjon.
Határidő:
2010. december 31.
Dr. Demeter László ügyvezető
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi
határozati javaslatot. „Szarvas Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyógy-Termál Kft.
pénzügyi helyezetét negyedévenként megvizsgálja. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Dr.
Demeter László ügyvezető igazgató”.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a GyógyTermál Kft. pénzügyi helyzetét negyedévente megvizsgálja.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A képviselő-testület február 25-i ülésén döntött
megbízásának meghosszabbításáról. Megköszöni a képviselő-testület bizalmát.
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet

A képviselő-testület folytatja munkáját. Giricz Katalin, Hodálik Pál, Dr. Bagi László,
Gombár Györgyné és Földesi Zoltán képviselők nem térnek vissza az ülésterembe, 10
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Civil szervezetek számára pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzata a civil szervezetek
támogatására az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 450.000,-Ft pályázati összeget
hagyott jóvá. Ennek megfelelően került kiírásra a pályázat. Azok a civil szervezetek
pályázhatnak ezen összegen belül akik nyilvántartásba vételüket igazolni tudják. Nem
vehetnek részt a pályázati eljárásban az alapítványok, valamint azok a szervezetek akik a
sportkeretből támogatást kapnak. A pályázat benyújtásának határideje 2010. március 30.
12.00 óra. A pályázati adatlap letölthető a www.szarvas.hu honlapról.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A korábbi évekhez képest változás nincs.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babék Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a civil szervezetek támogatására az önkormányzat
költségvetésében biztosított 450.000,-Ft alap elosztása a mellékelt pályázati felhívás szerint
történjen.
Felelős: dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
221/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a civil
szervezetek támogatására az önkormányzat költségvetésében biztosított 450.000,Ft alap elosztása a mellékelt pályázati felhívás szerint történjen.
Felelős:
dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Giricz Katalin és Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Közterület nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Hámán Kató utca lakói kérelemmel fordultak az
Önkormányzathoz, hogy utcájuk nevét Melis György utcára szeretnék változtatni. A
vonatkozó helyi rendelet értelmében a képviselő-testület hatásköre. Feltétel az, hogy az adott
utcában lakók - a népességnyilvántartás adatai szerint a választójogosult állampolgároknak több mint fele kell, hogy kezdeményezze. 36 főből 19 fő írta alá ezt a kérelmet. További
kitétel az, hogy a Város- és Környezetvédő Egyesület véleményét ki kell kérni. Ez az
előterjesztéshez csatolásra került. Rövid tartalma: Nem támogatja a kérelmet, úgy gondolják,
hogy Melis Györgyről nem utcát kellene elnevezni. Két határozati javaslat készült. Az első
javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület támogatja a kezdeményezést. A 2.) sz. határozati
javaslat szerint pedig kinyilvánítja az önkormányzat, hogy nem támogatja a kérést. A döntés
elvi döntés, ugyanis a Földrajzinév bizottsághoz kell megküldeni a javaslatot aki állást foglal
az ügyben. További jelentős körülmény, hogy a választási eljárásról szóló törvény kimondja,
hogy a választás kitűzése napjától a szavazás napjáig nem lehet változtatni az utcaneveket. Ez
áll az országgyűlési képviselők választására vonatkozóan és a helyhatósági választások esetén
is. Az illetéktörvény rendelkezik arról, hogy milyen személyi okmányok cseréje esetén
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nem ismert. Az elmúlt évben 1 hónapon belül megérkezett az állásfoglalás.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság többségi szavazattal támogatta az
utcanév megváltoztatását. Feltételezhetően ez csak hosszabb idő után fog hatályosulni. Az
idei év a választások éve. A választások kitűzésének időpontjától nem lehet utcanevet
változtatni. Elhangzott, hogy célszerű lenne szórólapot készíteni, hogy milyen lépésekkel jár a
lakosság részéről egy-egy utcanév változtatás. Nem anyagi, elsősorban idő kérdése mire
valamennyi hivatalnál, szolgáltatónál átvezetik a változást.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal a 2.)
sz. határozati javaslatot támogatta, a változtatást nem javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. A
bizottság a Város- és Környezetvédő Egyesület ajánlását fogadta el. A művész szellemi
nagyságával, ismertségével arányosan kellene elnevezni róla pl. egy intézményt, vagy a
víziszínpadot. Ülepedni kell még ennek a dolognak. A bizottság nem támogatta az utcanév
változtatását.
Gombár Györgyné képviselő: Salgó Istvánné nem a lakcímét adta meg hanem a
telefonszámát. Ez érvényes szavazatnak számít?
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A lakcímnyilvántartással egyeztette a hivatal a lakcímet.
Ha a lakcím a Hámán Kató utca volt akkor elfogadta a hivatal.
Gombár Györgyné képviselő: Egyetért a Turisztikai Bizottsággal. Egy intézményt kellene
elnevezni a művész úrról. Ez lehetne akár a Vajda Péter Művelődési Központ is. Így nem
lenne két Vajda Péter elnevezésű intézménye a városnak.
Kozák Imréné képviselő: Az egyik névhez oda van írva, hogy nincs bejelentve. Ha nincs
bejelentve akkor nem ott lakik. Így nincs meg az 50%+1 fő.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A túloldalon is fel vannak sorolva még lakosok.
Lohr Gyula képviselő: Tiszteletben tartja a kérelmét, de javasolja figyelembe venni a Városés Környezetvédő Egyesület véleményét is.
Dankó Pál képviselő: A Város- és Környezetvédő Egyesület véleményét támogatja. Melis
György Szarvas város díszpolgára. Lehetséges, hogy nem ilyen elhamarkodott elnevezést
érdemel hanem egy jobban megfontolt döntést. Valóban valamelyik intézményt, vagy a
víziszínpadot kellene elnevezni róla nem pedig egy kis utcát.
Babák Mihály polgármester: Az intézmény elnevezése szóba jöhet. Nem zárja ki egyik a
másikat.
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Tóth Zoltán állampolgár: Kéri a képviselő-testületet fogadja el a lakosság többségének
akaratát. Az utcanév megváltoztatása nem zárja ki azt, hogy egy intézmény a Melis György
nevet kapja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jelenlegi Hámán
Kató utca a Melis György utca elnevezést kapja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a FVM Földrajzinév-bizottság véleményét szerezze be a végleges
döntés meghozatala érdekében.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 7 igen szavazattal, 3
tartózkodás, 2 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
222/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületihatározat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a jelenlegi Hámán Kató utca a Melis György utca elnevezést
kapja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a FVM Földrajzinév-bizottság véleményét szerezze be
a végleges döntés meghozatala érdekében.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Határidő: Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Tulajdonosi hozzájárulás a Magyarországi Nemzetiségi Színházi
Szövetség kérelméhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A magyarországi nemzetiségi színjátszás egy
önálló érdekszövetség létrehozását határozta el. A kezdeményezés egy szarvasi konferencián
indult. A megválasztott elnökség egyik tagja is szarvasi. A szövetség neve Magyarországi
Nemzetiségi Színházi Szövetség. Céljai között szerepel a magyarországi nemzetiségi kultúra
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fejlesztésének biztosítása. Mivel a nemzetiségi színjátszás egyik központja Szarvason van, a
megalakuló szövetség székhelyéül az önkormányzat tulajdonában lévő Szarvas, Kossuth tér 3.
szám alatti ingatlant szeretnék megjelölni a Cervinus Teátrumnak is otthont adó épületként. A
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség kéri az önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulását.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség a székhelyét az 5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
szám alatti épületbe jegyeztesse be. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző, Csasztvan András Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgató. Határidő: 2010.
március 31.”
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:
223/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyarországi Nemzetiségi
Színházi Szövetség a székhelyét az 5540 Szarvas, Kossuth tér 3. szám alatti
épületbe jegyeztesse be.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgató
Határidő: 2010. március 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Szarvas Város Önkormányzata vis maior támogatás iránti kérelme a
belvíz elleni védekezés többletköltségeinek megtérítésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: 2010. február 26-tól március 05-éig másodfokú
belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni Szarvas város területére melynek keretén belül
szivattyúzással, elvezető árok létesítésével, mélyítésével lehetett külterületen, belterületen
egyes lakóingatlanok belvízvédelmét megoldani. A munkákba a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft-t illetve a Tűzoltóparancsnokságot vonta be az önkormányzat. A
keletkezett védekezési többletköltségekre vonatkozóan a vis maior támogatási igény
eljuttatásra került az Önkormányzati Minisztériumba. A vis maior támogatási kérelemhez
mellékelni kell egy olyan tartalmú határozatot amit az előterjesztés tartalmaz. Ennek lényege,
hogy az önkormányzatnak ki kell nyilvánítani azt, hogy csak részben tudja biztosítani a
keletkezett többletköltségeket. Saját forrásként 30%-ot 380.000,-Ft-ot biztosít, illetve vis
maior igényként 886.660,-Ft-ra igényt tart.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képivselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 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:
224/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati
Minisztériumhoz a 2010. február 26-án 13.00 órától 2010. március 05-én 14.00
óráig tartó II. fokú belvízvédelmi készültség alatti belvíz elleni védekezés
többletköltségeinek részbeni – 70%-os támogatására.
A február végén lehullott jelentős mennyiségű csapadék a vizek összegyűlését
eredményezte, a vizek lefolyását a mélyebben fekvő területeken csak
szivattyúzással, illetve elvezető árok létesítésével lehetett megoldani bel- és
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külterületen egyaránt. A legveszélyeztetettebb területek Szarvas,
Kenderföldek (Alkotmány utca végén), Bohnyat-dűlő, Rózsás lakóterülete és
Sirató voltak.
A belvíz elleni védekezés többletköltségeinek forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

bruttó adatok Ft-ban
2010. év
380.000,-Ft
0,-Ft
886.660,-Ft
1.266.660,-Ft

%
30%
0%
70%
100%

A belvíz elleni védekezés többletköltsége bruttó 1.266.660,-Ft, melynek
fedezetét Szarvas Város Önkormányzata csak részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010.(I.22.) rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés,
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: Kérelem benyújtására 2010. április 07.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester:Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

A
szarvasi
szennyvíztisztító
telepen
foszformentesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

elfolyó

szennyvíz

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: Ismeretes a tény, hogy a szarvasi
szennyvíztisztító telepen magas a tisztított szennyvíz foszfortartalma. Ez jövő év január 1jétől rendkívül magas szennyvízbírság megfizetését jelenti. A Vízművek Zrt. megkereste az
önkormányzatot egy javaslattal amit a képviselő-testület januárban levett napirendjéről és úgy
döntött, hogy a foszformentesítésre vonatkozóan három árajánlatot kell kérni. Az árajánlat
megkérésre került a VízTEC Kft-től, Körte Zrt-től illetve az ACAT Kft-től. Az
előterjesztésből látható, hogy mind a kiépítésre mind a vegyszer költségére a legkedvezőbb
ajánlatot a VízTEC Kft. adta. Ehhez kapcsolódik az 1.) sz. határozati javaslat mely azt
tartalmazza, hogy a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Vízművek Zrt. a szennyvíz
foszformentesítése érdekében a VízTECH Kft-t bízza meg a foszformentesítés beruházással.
A Víz-TEC Kft. ajánlatában szerepelt az is, hogy szükségük lenne egy 3x3 méteres beton alap
elkészítésére. Erre vonatkozóan is árajánlatot kért a hivatal. Az ajánlatok közül az
INTEGRÁL Zrt. adta a legalacsonyabb ajánlatot. A második határozati javaslat azt
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Integrál Zrt-t bízza meg a tartályalap elkészítésével.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz.. határozati javaslat:
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei Vízművek
Zrt. a szarvasi szennyvíztisztító telepen az elfolyó szennyvíz foszformentesítése érdekében
beruházást valósítson meg a VízTEC Víztechnológiai Kft. (8175 Balatonfűzfő, 1500/60 hrsz.)
Szarvas Város Polgármesteri Hivatalához benyújtott árajánlata alapján.
Határidő: határozat továbbítására: 2010. március 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr.
Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
225/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Békés Megyei Vízművek Zrt. a szarvasi szennyvíztisztító telepen az elfolyó
szennyvíz foszformentesítése érdekében beruházást valósítson meg a VízTEC
Víztechnológiai Kft. (8175 Balatonfűzfő, 1500/60 hrsz.) Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalához benyújtott árajánlata alapján.
Határidő:
A határozat továbbítására: 2010. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz.. határozati javaslat:
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Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. a
vegyszertároló tartály elhelyezéséhez szükséges beton alap kivitelezésével a legkedvezőbb
árajánlatot adó Integrál Építő Zrt-t bízza meg. A beruházás finanszírozása az elmaradt 2009.
évi bérleti díjból történik az azt követő munkanapon, amikor a Békés Megyei Vízművek Zrt.
Szarvas Város Önkormányzatának számlájára ezen bérleti díjat átutalja.
Határidő: A határozat továbbítására: 2010. március 31. Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
226/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Békés
Megyei Vízművek Zrt. a vegyszertároló tartály elhelyezéséhez szükséges beton
alap kivitelezésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Integrál Építő Zrt-t bízza
meg. A beruházás finanszírozása az elmaradt 2009. évi bérleti díjból történik az
azt követő munkanapon, amikor a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szarvas Város
Önkormányzatának számlájára ezen bérleti díjat átutalja.
Határidő:
A határozat továbbítására: 2010. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Arról van szó, hogy a tulajdonos érvényesíti akaratát. Miután
Szarvas város fizeti ezért meg kellett nézni, hogy a piac milyen lehetőséget biztosít.. Az árban
jelentős engedményt sikerült elérni Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

A „Ruzicskay György Közalapítvány” Szervezeti és Működési
Szabályzata
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Ruzicskay György Közalapítvány
Kuratóriuma módosította a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítás
a korábbiakhoz képest egy eltérést tartalmaz. A szabályzat 4/b. pontjába beépítésre került a
kuratórium elnökének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény írja elő. Egyebekben a
szabályozás megegyezik a korábbiakkal, illetve az alapító okirat előírásait tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
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Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Ruzicskay György Közalapítvány alapítója a Közalapítvány
módosított szervezeti és működési szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Reszkető Péter kuratóriumi
elnök. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
227/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Ruzicskay György
Közalapítvány alapítója a Közalapítvány módosított szervezeti és működési
szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Reszkető Péter kuratóriumi elnök
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Méhnyakrák
elleni
védőoltás
kivitelezéséről
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

felzárkóztató

programjának

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat elfogadta a méhnyakrák elleni
védőoltás programot. Ebben szerepel a felzárkóztató program is ami a 14-20 éves korú
lányokra vonatkozik. Az önkormányzat ebben a programban a szervező munkát vállalta. A
határozati javaslat a Pénzügyi Osztály javaslatára készült.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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Giricz Katalin képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja egészségmegőrző programja keretében a 14-20 éves, állandó
szarvasi lakóhellyel rendelkező leányok méhnyakrák elleni védőoltással történő ellátását.
A program keretében Szarvas Város Önkormányzata vállalja a méhnyakrák elleni védőoltás
oltóanyag árának szülőktől történő bevételezését házi pénztári rendszerben és a bevételezett
összeg utalását a gyógyszergyártó cég által kiállított számla alapján.
Utasítja a jegyzőt, hogy a program megvalósításához szükséges szervezési feladatokat
végezze el.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
228/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
egészségmegőrző programja keretében a 14-20 éves, állandó szarvasi lakóhellyel
rendelkező leányok méhnyakrák elleni védőoltással történő ellátását.
A program keretében Szarvas Város Önkormányzata vállalja a méhnyakrák
elleni védőoltás oltóanyag árának szülőktől történő bevételezését házi pénztári
rendszerben és a bevételezett összeg utalását a gyógyszergyártó cég által kiállított
számla alapján.
Utasítja a jegyzőt, hogy a program megvalósításához szükséges szervezési
feladatokat végezze el.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Környezeti Fenntarthatósági Tervének (Local Agenda
21) elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Besenczy Zoltán alpolgármester és Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 13
képviselő van jelen.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A bezárt hulladéklerakók rekultivációs
pályázatához kapcsolódóan követelményként merült fel, hogy minden településnek környezeti
fenntarthatósági tervvel un. Local Agenda 21. tervvel kell rendelkeznie. Ezért az elmúlt
hónapban három árajánlat került bekérésre és a Bio-Genezis Kft. került kiválasztásra a
tervkészítés elvégzésére. A kért adatszolgáltatást a hivatal biztosította. A terv átnézésre került,
a kisebb javítások megtörténtek. A pályázatok beadásánál előnyt jelent ha az önkormányzat
rendelkezik Local Agenda 21 tervvel.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatja az előterjesztést.
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.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza,
Mártírok tere 9.) által elkészített Szarvas Város Környezeti Fenntarthatósági Tervét
megismerte és elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 26. Felelős: Babák Mihály polgármester. Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
229/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BioGenezis Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.) által
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elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2010. március 26.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Laboratórium működtetéséről szóló Megbízási Szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
Szarvasi Szakorvosi Kft. laboratóriuma a gyomaendrődi ezen tevékenységet elvégezze. Ez
megbízási szerződés alapján történt és minden esetben kéri a Kft. a hozzájárulást. Most a
gyomaendrődi önkormányzat kereste meg a szolgáltatót olyan formában, hogy nem tudja a
továbbiakban az edényeket biztosítani, ezért az önkormányzat módosította a szerződést a
szolgáltató jóváhagyásával. Ehhez szükséges Szarvas Város Önkormányzata jóváhagyása is.
Az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés már a módosítást is tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező – laboratóriumi működtetésről szóló –
Megbízási Szerződést megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
230/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező – laboratóriumi működtetésről szóló – Megbízási Szerződést
megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Azonnal

Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
10.) sz. bejelentés:

Tulajdonosi hozzájárulás ingatlan használathoz
(A Rendőrség beszámolóját követően került megtárgyalásra.)

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

EU önerő alap igénylés
Előterjesztés: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Az önkormányzati miniszter 2010. február 26-i
rendeletével lehetővé tette, hogy helyi közutak, kerékpárutak nyertesei az uniós
pályázatokban szereplő fejlesztések megvalósításánál a saját forráshoz kiegészítő támogatást
igényelhessenek. A támogatás mértéke 50%. Szarvas Város esetében igényelhető támogatás a
belterületi utak esetében 66 mFt, a kerékpárútnál 6,6 mFt. A támogatási kérelem
benyújtásához szükséges a képviselő-testület támogatása.
Babák Mihály polgármester: A saját önerőt csökkentő támogatásról van szó. Az útépítés
378.637.729 Ft és 35% önerőt igényel, ebből 66 mFt-ot lehet visszaigényelni. A kerékpárútnál
lényegesen kevesebb az összeg, de ezt sem szabad veszni hagyni.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrző Bizottság
véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
231/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyertes
„Szarvas város belterületi útjainak fejlesztése és építése az ipari területek

- 47 megközelíthetőségének javítása és a 44-es számú főközlekedési út tehermentesítése
érdekében” című Európai Uniós pályázatának (DAOP-3.1.1./B-08 2008-0062)
megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium EU Önerő Alapjából származó
támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújt be.
Pályázó megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas Szabadság
u.25-27.)
Önerő biztosításáról szóló KT határozat száma: 555/2008 (X.16.) sz.
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Szarvas város belterületi útjainak
fejlesztése és építése az ipari területek megközelíthetőségének javítása és a 44-es
számú főközlekedési út tehermentesítése érdekében”Tartalma: a Vajda P.u.Tessedik S.u.-Arany J.u.-Dózsa Gy.u.-Ipartelepi u.építése felújítása.
Tervezett fejlesztés összköltsége: 378.636.729,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2007-2010
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
(Európai Uniós pályázat 1. sz. melléklete – Projekt elszámolható költségei szerint)

EU támogatás (65%):

2007

2008

125.424,Ft

184.470,Ft

önkormányzati saját
forrás (35%):

67.536,-Ft

Beruházási
összköltség (100%)

192.960,Ft

283.800,Ft

ÖM-től igényelt saját
forrás kiegészítés

33.768,-Ft

49.665,-Ft

99.330,-Ft

2009
187.521.509,Ft
100.973.121,Ft
288.494.630,Ft
50.486.560,Ft

2010
58.282.470,Ft

Összesen
246.113.873,Ft

31.382.869,Ft

132.522.856,Ft

89.665.339,Ft

378.636.729,- Ft

15.691.435,Ft

66.261.428,- Ft

Források biztosításának vállalt módja:
Az 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: 2010. március 26.
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 – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
nyertes„Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast Orosházával összekötő 4404 jelű
út mentén”című Európai Uniós pályázatának (DAOP-3.1.2/A-09 2009-0009)
megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium EU Önerő Alapjából származó
támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújt be.
Pályázó megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas Szabadság
u.25-27.)
Önerő biztosításáról szóló KT határozat száma: 293/2009.(V.21.)sz.
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast
Orosházával összekötő 4404 jelű út mentén”Tartalma: Orosházi úti kerékpárút
építés
Tervezett fejlesztés összköltsége: 132.089.129,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2009-2010
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
(Európai Uniós pályázat 1. sz. melléklete – Projekt elszámolható költségei szerint)
2009
EU támogatás (90%):
önkormányzati saját
forrás (10%):
Beruházási összköltség
(100%)
ÖM-től igényelt saját
forrás kiegészítés

2010

562.500,-Ft

118.317.716,-Ft

62.500,-Ft

13.146.413,-Ft

625.000,-Ft

131.464.129,-Ft

31.250,-Ft

6.573.206,-Ft

Összesen
118.880.216,- Ft
13.208.913,- Ft
132.089.129,- Ft
6.604.456,- Ft

Források biztosításának vállalt módja:
Az 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:
2010. március 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

2010. évi szúnyoggyérítést végző vállalkozó kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A Körös-völgyi települések regionális
szervezete úgy döntött, hogy a 2010. évre vonatkozóan településenként egy évre szóló
meghívásos beszerzés kerüljön lebonyolításra, mivel ez nem közbeszerzés köteles. Az
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követően megküldte Szarvas város részére az ajánlatbontási jegyzőkönyvet, a bírálati lapot
illetve az ajánlatokat. Az előterjesztés ebből került összeállításra. Látható, hogy a Szemp-Air
Kft. – RSZ-Coop Kft. konzorcium adta a legkedvezőbb ajánlatot mind légi biológiai, mind
légi kémiai illetve földi kémiai kezelés szempontjából. A konzorcium megbízását javasolja az
előterjesztés a 2010. évi szúnyoggyérítés elvégzésére vonatkozóan.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
233/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi
szarvasi szúnyoggyérítési munkákkal a Szemp-Air Kft. – RSZ-Coop Kft.
Konzorciumot (6728 Szeged, Napos út 7. – 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11.
1/10.) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
2010. március 26.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Belterületi és külterületi közutak fejlesztéséhez szükséges tervek
jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése kiírásra benyújtott pályázathoz több
alternatíva került kidolgozásra. Azon utak melyek nem kerültek be a pályázati anyagba, egy
következő pályázat gerincét képezhetik, ezért elkészítésre, illetve aktualizálásra kerültek az
engedélyes tervek. A tervek elkészültek a Partizán, Néphadsereg, Bocskai, Dózsa Gy., Kálvin,
Áchim, Ady E., Újtelep illetve Liget utakra. Az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési
alapból a külterületi mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtott támogatások részletes
feltételeiről szóló kiírás alapján elkészített tervek: Csipkár sor, Bezinai út, Mótyói szőlők,
Rózsási szőlők, Káka major, Őrhalmi szőlők, Peresi út, Középhalmi út. Az Őrhalmi szőlők
része a megyei belvízprogramnak, ezért az a csapadékvíz csatorna elkészülte után szerepel a
pályázatban. A tervezők a tervek tartalmát ismertették a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság ülésén. A bizottság által kért módosításokat a tervezők elvégezték.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést
egyhangúlag elfogadta.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Partizán- Néphadsereg- Bocskai I.- Dózsa Gy.- Kálvin
J.,- Áchim A., Ady E- Újtelep, Liget, Csipkár sor, Bezinai szőlők, Mótyói szőlők, Rózsási
szőlők, Káka major, Őrhalmi szőlők, Peresi út, Középhalmi út engedélyes teveit megismerte,
azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 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:
234/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Partizán- Néphadsereg- Bocskai I.- Dózsa Gy.- Kálvin J.,- Áchim A., Ady EÚjtelep, Liget, Csipkár sor, Bezinai szőlők, Mótyói szőlők, Rózsási szőlők, Káka
major, Őrhalmi szőlők, Peresi út, Középhalmi út engedélyes teveit megismerte,
azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. március 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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14.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtásához önerő biztosítása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
termálhasznosító rendszere jóváhagyott szennyezés-csökkentési
ütemtervének sikeres végrehajtása érdekében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Kft. beszámolójánál már szóba került az,
hogy a Kft. szeretne pályázatot benyújtani a gazdaságfejlesztés operatív programra. A
pályázati kiírás címe: Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása. Erre a kiírásra a
Kft. pályázatíró cég segítségével kidolgozta pályázatát. A pályázat szakmai tartalmáról a Kft.
ügyvezető igazgatója tud bővebb tájékoztatást nyújtani. Az előterjesztés konkrét tartalma az,
hogy a pályázat benyújtásához – mivel a Kft-nek nincs meg a rendelkezésre álló kerete az
önerő biztosításához – kérik a képviselő-testülettől, hogy a teljes 232 mFt nettó bekerülési
költségű pályázatnak a 25%-os önerejét, nettó 58 mFt-ot biztosítson az önkormányzat a Kft.
részére amennyiben a pályázat nyer.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A geotermikus fejlesztéssel kapcsolatban pályázat van
előkészítés alatt. A jelenlegi hatályos törvények alapján az elhasznált víz visszasajtolására
irányul. Várhatóan július hónapban ér a pályázat döntési szakaszba. A biológiai vízelhelyezési
kérdésnek már van előzménye. Néhány évvel ezelőtt a Norvég Alap pályázat kapcsán már
modellezésre került ez a dolog. Az élet megváltozott de egy sor kérdés továbbra is kérdés
maradt. Ezekre a kérdésekre a választ meg kell keresni. Meg kell szerezni a vízjogi létesítési
engedélyt. E nélkül az egésznek nincs értelme. Amennyiben a vízjogi létesítési engedélyt
sikerül megszerezni, akkor az biztonságot fog nyújtani, csökkenti a kockázatot és egy
alternatív döntési lehetőséget biztosít a visszasajtolás igen bonyolult és drága költségeivel
szemben. Tisztázandó a terület bérleti joga. Állami földterületről van szó, aminek kezelői joga
a HAKI-é. Hosszan tartó bérletbe vannak kiadva a területek. Amennyiben a pályázat nyer,
kérdés marad a pályázat sikeressége érdekében a földterületek bérletének, tulajdonjogának
megszerzése ami hosszú időt vesz igénybe. A végső döntés megszületése előtt indokolt és
szükséges a több évre szóló üzleti, beruházási, fejlesztési stratégiai terv elkészítése. A
beruházást a gazdasági számok tükrében is látni kell. A kérdésekre választ kell kapni ahhoz,
hogy a képviselő-testület a döntést meg tudja hozni.
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ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztés igen „slendrián”. A hó végén történő pályázat
benyújtáshoz szükség van a megfelelő döntésre. 232 mFt-os beruházásról van szó. Egy
kutatásfejlesztésről amihez 174 mFt-ra pályázik a Kft. és 58 mFt-ot kell a város
költségvetésének állni. Az előterjesztés nincs kellően előkészítve, megfontolatlan,
meggondolatlan. A képviselő-testület nincs döntési helyzetben. A pályázat lehetőségével
viszont élni kell. Jelenleg két alternatívája van a termálvíz hasznosításnak. Egyik a
visszasajtolás. Szarvason a geotermikus energiával történő hőszolgáltatást fejleszteni kell.
Erre készült egy pályázat. Jelenleg működik a termál fűtőmű és az elfolyó, elhasznált víz
szennyező hatású. Jelentős bírságot kell fizetni 2013-ban, mintegy 47 mFt-ot ha nem csinál
semmit a város. Bírságra kidobni pénzt nem szerencsés dolog. Alá ássa az egész geotermikus
szolgáltatás gazdasági rentábilitását. A geotermikus energia felhasználásából a városnak
jelentős bevétele van. A város az energiát maga termeli, annak profitját helyben tartja ami
nagyon fontos. A szakma állítja, hogy nem lehet visszasajtolni, mások pedig azt állítják, hogy
ostoba technológiával nem, de egyébként vissza lehet sajtolni. Ez a vita majd eldől.
Valamilyen jövőkép kell a termál fűtőműnek mert a törvény drasztikusan sújtja a
környezetszennyezést 2013-tól. Élni kell a pályázati lehetőséggel, előkészítve viszont nincs.
Ma arról kell dönteni, hogy a pályázat benyújtásra kerül. Azt, hogy a pályázati pénzt igénybe
veszi-e a város azt most senki nem tudja megmondani. Amíg a döntés megszületik és alá kell
írni a támogatási szerződést, addig a projektet pontosan ki kell dolgozni. Jogilag és
számszakilag is megalapozatlan. Nagyra értékeli a HAKI tevékenységét, de nagyon egyszerű
elvállalni valamit 3 évre 56 mFt-ért és majd meglátjuk, hogy mit csinálunk érte. Nem szabad
elfelejteni a közbeszerzési törvényt és el is kell tudni számolni. Egy társaság nyilatkozik, hogy
a projektben 9 mFt-ért dolgozik majd. Tudományos kutatásról van szó, ahol a licenc a városé
lesz. Ez be is jöhet és nem is. Amit a laboratóriumban megoldanak, nem biztos, hogy
nagyüzemben végre lehet hajtani. Ha bejön akkor viszont el lehet adni az országban. Ez
hatalmas üzlet is lehet. Ha valaki kutat annak pénzügyi veszélye van. Ha a város felvállalja
ezt a rizikót akkor kizárólagos joga van a licencet illetően. Ezt papíron le kell fektetni. A
pályázat több pontján bizonytalan. Személyes véleménye, hogy be kell nyújtani a pályázatot
és sürgősen hozzá kell látni a tisztességes előkészítő munkához. Látni kell, hogy a bírság
összege és valós tisztítás összege milyen arányban van egymással. Ha a bírságnál lényegesen
több akkor nemcsak a bírság ássa alá, hanem az egész tisztítási projekt is. Nem szeretné ha
valaki a város rizikójára pénzt szeretne nyerni. Kizárólagos jogokat követel és ha nyer a
pályázat akkor a feltáró számítási munkákat el kell végezni. Jelenleg nem lehet felelősen
dönteni arról, hogy a projekt megvalósul. Nem enged elkölteni a 232 mFt-ból egy fillért sem
amíg meg nem győződik arról, hogy a városnak ez hosszú távú hasznot hoz. A város saját
tőkéje 58 mFt.
Lohr Gyula képviselő visszatér, Giricz Katalin és Dr. Molnár Mihály képviselők
távoznak az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A HAKI kutatója a tegnapi tárgyalás során azt nyilatkozta,
hogy licenc jog és egyéb követelésük nincs. A mai levélben az szerepel, hogy mégis van. A
hosszabb távú üzleti és beruházási terv, a földterületekkel kapcsolatos dolgok, a licenc jog, a
kutatási eredményekkel kapcsolatos dolgok mind tisztázásra várnak. Most csak arról dönthet a
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válaszok nem érkeznek meg vagy nem elfogadhatók a város számára akkor nem lehet igénybe
venni a pályázatot.
Babák Mihály polgármester: Május 30-ig mindent pótolni kell.
Kiszely Mihály alpolgármester: A határozati javaslat kiegészítése szükséges azzal, hogy a
felsorolt és fel nem sorolt üzleti és egyéb kérdésekre május 30-ig választ kell kapni. A májusi
testületi ülésre vissza kell hozni az anyagot.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
235/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyógy-Termál Kft. által a GOP-2009-1.1.1. pályázati kiírásra benyújtandó
„Használt termálvíz és tisztított települési szennyvíz együttes kezelési és
újrahasznosítási technológiájának kidolgozása” című pályázat szakmai tartalmát
megismerte, annak megvalósítását támogatja, és dönt arról, hogy a pályázatot a Kft.
benyújthatja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz
szükséges önerőt az önkormányzat 2011-2013. évi költségvetéseiben, felhalmozási
tartaléka terhére, véglegesen átadott pénzeszközként biztosítja:
Önerő

2011

2012

2013

Nettó 29.137.500,-Ft

Nettó 23.100.000,-Ft

Nettó 5.762.500,-Ft

Összesen
Nettó 58.000.000,-Ft

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjét a pályázat benyújtására.
Határidő: 2010. március 29.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: A határozati javaslat kiegészítését mely szerint a pályázat
benyújtásával kapcsolatos hiányzó, nem tisztázott kérdésekre az ügyvezető igazgató a májusi
ülésig szíveskedjen választ adni – szavazásra bocsátja.
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szavazattal,egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
236/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
pályázatban szereplő beruházással kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Kft.
ügyvezető igazgatója tisztázza és terjessze a képviselő-testület májusi ülésére.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Két használt víz technológiára lesz lehetőség. Egyik a
visszasajtolás. Amikor beválik a laboratóriumi hipotézis, hogy meg lehet tisztítani és bírság
nélkül be lehet engedni a holtágba vagy az élő-Körösbe – az nagyon nagy érték lesz. Az
országban nagyon sok elfolyó termálvíz van. Egy licence lehet a városnak amit kipróbál 232
mFt-ért. Ugyanakkor a visszasajtolási technológiát is meg kell pályázni mert ma senki nem
tudós abban, hogy hogyan lehet a geotermikus energiával kapcsolatos vízfelhasználást a
környezetre kevésbé ártalmassá tenni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvas városi szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatának
benyújtásához tervező kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2009. októberében a képviselő-testület
kifejezte azon szándékát, hogy a szennyvízelvezetés és tisztításra kiírandó újabb pályázaton
ismét indulni kíván. Akkor a pályázatíró cég kiválasztására is sor került. 2010. március 12-én
megjelent a Környezet és energia operatív program keretén belül a szennyvízelvezetés és
tisztítás megvalósítására vonatkozó pályázat. A pályázatíróval illetve az üzemeltetővel történt
egyeztetés alapján kiderült, hogy két nagy eleme van a projektnek. Az egyik egy új
szennyvíztisztító telep építése, a másik pedig a kimaradó szennyvízhálózati elemek
megtervezése és kivitelezése. Az ajánlattételre felkért három cég közül – Hidráns Bt.
Békéscsaba, Kövite-Plusz Kft. Gyula, Erbo-Plan Kft. Gyula – mindhárom cég ajánlata
megérkezett. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat felbontotta és javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Hidráns Bt-től kerüljenek
megrendelésre a tervezési munkák. A szennyvízhálózat bővítés tervezése költségvetés
készítésével együtt nettó 200,-Ft/fm+ÁFA az ajánlat szerint. A meglévő átemelőknél új
biofilterek megtervezésére és költségvetés készítésére nettó 50 eFt/db+ÁFA összeget ajánlott
a tervező cég. Összesen 5 db átemelő felújításáról lenne szó. Van egy nagyobb eleme a
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részletterveinek és a költségvetés elkészítésére vonatkozik. A rekonstrukciós munkának a
beruházási költség arányában 0,8%+ÁFA mértékű tervezési díja lenne. Így a jelenlegi
előkészítő munka szakaszában a teljes tervezési költség 2 mFt körüli bruttó költséget
eredményezhet. Jelenleg a tervező cég által adott egységárakkal javasolja a képviselőtestületnek elfogadni a Hidráns Bt. ajánlatát. A jövő héten kerülne sor a végleges műszaki
tartalom egyeztetésére. Ekkor kerülnének meghatározásra a végleges hosszak és
darabszámok.
Babák Mihály polgármester: A szennyvíztisztító telepet és a hálózatot fejleszteni kívánja a
város. A szennyvíz tisztításnál a Gallicoop Zrt-hez hasonló technológiában kell gondolkodni.
Ez jelentős energia megtakarítással jár és magasabb hatásfokú. A pályázat egy fordulós.
Ahhoz, hogy be lehessen nyújtani a pályázatot meg kell tervezni, hogy mennyibe kerül a
rekonstrukció. A szennyvíz hálózat bővítés tervezését is meg kell oldani. A rekonstrukciós
munka költségvetés kérdése. Van ennek határa, hogy mennyi lehet ez a munka?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A pályázat szerint a teljes beruházási
költség maximum 5 %-át lehet rekonstrukciós munkákra költeni. Egy másik tervező csapat is
részt vesz az előkészítő munkában. Ők a pályázatíró segítői. Velük kívánja ellenőriztetni a
tervező által majd véglegesnek ítélt költségvetést azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy
„felsrófolt” árak legyenek.
Babák Mihály polgármester: A költségek elszámolhatók a pályázatban, ugyanakkor meg
kell előlegezni a pályázat készítés időszakában.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
előterjesztés szerint támogatta a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt, ismertesse a határozati
javaslatot.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2010-1.2.0/B pályázati kiírásra „Szarvas város
szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” címmel benyújtandó egyfordulós
pályázathoz szükséges tervezési munkák elvégzésére (szennyvíz-hálózat bővítés tervezése,
meglévő átemelőknél új biofilterek tervezése, rekonstrukciós munkákhoz koncepciós terv
készítése, a hozzájuk kapcsolódó tervezői költségvetéssel együtt) vonatkozóan szerződést köt
a legkedvezőbb ajánlatot tevő HIDRÁNS Bt-vel (Békéscsaba, Andrássy út 50. sz. B.IV.10.)
az általuk ajánlott egységáras vállalási árakkal.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a műszaki tartalom véglegesítését követően
az ajánlatban szereplő egységárakkal a tervezői munkák elvégzésére vonatkozó szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 02. Felelős: Babák Mihály polgármester , Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
237/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP2010-1.2.0/B pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének
komplex fejlesztése” címmel benyújtandó egyfordulós pályázathoz szükséges
tervezési munkák elvégzésére (szennyvíz-hálózat bővítés tervezése, meglévő
átemelőknél új biofilterek tervezése, rekonstrukciós munkákhoz koncepciós terv
készítése, a hozzájuk kapcsolódó tervezői költségvetéssel együtt) vonatkozóan
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő HIDRÁNS Bt-vel (Békéscsaba,
Andrássy út 50. sz. B.IV.10.) az általuk ajánlott egységáras vállalási árakkal.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a műszaki tartalom
véglegesítését követően az ajánlatban szereplő egységárakkal a tervezői munkák
elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2010. április 02.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Galambos Imre képviselő: A Ságvári utca déli részén a járda 6 éve le van zárva ok nélkül.
Sürgősen el kellene távolítani a faforgács lapokat.
A Székely Mihály téren lévő bolt elé lehetőség szerint szelektív hulladékgyűjtő edényt
kérnek.
A Bohnyat dűlő északi végén rendkívül megsüllyedt a járda. Összes hossza kb. 200 méter. Ezt
meg kellene emelni. Amennyiben lehetséges 2-3 közvilágítási lámpát is el kellene helyezni.
A piactér körül régóta kóvályog egy állatcsorda éjjel-nappal. A KOMÉP Kft. már többet
összefogott, de még mindig 10 db macska van csordában. Fel kellene számolni és el kellene
szállítani őket.
Babák Mihály polgármester: A közterülettel foglalkozó személy nézze meg a Ságvári utca
jelzett szakaszát. Aljegyző asszony jegyezte a problémákat és gondoskodik azok
megoldásáról.
A szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban nem támogatja, hogy multinacionális cégek és
kereskedők előtt önkormányzati szelektív hulladékgyűjtő edények kerüljenek elhelyezésre.
Tűrhetetlen, hogy multinacionális cégek előtt a város pénzén történjen a szelektív
hulladékgyűjtés.
Dernovics László képviselő: A külterületen lévő buszvárók javítása kihez tartozik? Az
önkormányzathoz vagy a közútkezelőhöz?
Tóth Sándor vagyongazda:Van önkormányzati tulajdonú külterületi buszváró is.
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sérülve, balesetveszélyes.
Babák Mihály polgármester: Az említett buszváró nem sérült hanem roncs. Rendbe kell
tenni mert borzasztóan néz ki. Korábban már kérte, hogy a plexivel rendelkező autóbusz
várókat mosassa le a KOMÉP Kft. közhasznú munkásokkal.
Lázár Zsolt képviselő: A járhatatlan utak javításáról intézkedett a KOMÉP Kft. Egyeztetés
történt a Malom és Körös utca közötti átjáró kérdésében is.
2010. január 1-jétől megváltozott a KRESZ. Az egyirányú utca és a kerékpározás
szabályrendszerével kapcsolatban többen úgy értelmezik a szabályt, hogy egyirányú utcában
forgalommal szemben lehet a kerékpárosoknak közlekedni. Ez csak akkor lehetséges ha tábla
van. A Kossuth utcán szokásjog alapján meglehetősen sok kerékpáros használja az utat
forgalommal szemben. Az autósok ezt megszokták. Január 1-je óta úgy kerékpároznak, hogy
azt gondolják szabályos, holott szabálysértést követnek el. Forgalom szabályozási
szempontból meg kellene vizsgálni, hogy az egyirányú szakaszon lehetőség van-e tábla
kihelyezésére ami engedélyezi a kerékpározást a forgalommal szemben.
Az Ó-templomi egyházközség jótékonysági akciót kezdeményez. Minden hónap utolsó
vasárnapján nagyszabású ételosztást tartanak változatos helyszíneken. Az első ilyen alkalom
virágvasárnap 12.00 órától lesz a szeretetszolgálat előtti parkolóban.
Babák Mihály polgármester: Nyertes pályázat esetén hamarosan megkezdődik a
városrehabilitáció. Nem kellene most táblákra költeni. Ha a rendőr nem bírságol és baleset
nem volt akkor most nem kell foglalkozni vele. A Kossuth utcán közlekedők megszokták,
hogy óvatosan kell közlekedni. Egyetlen baleset nem volt. Ha valaki a 3 méteres járdán
megfelelően kerékpározik akkor tegye. Az Ügyrendi Bizottság jogkörében vannak ezek a
kérdések. Az ügyben intézkedik még az útfelügyelő.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az E-ON a vezetékek alatt gallyazza a fákat. Praktikusan
csak annyit gallyaz le ami a vezetékbe belelóg. Ezáltal a Vajda Péter utcán igen torz fák
keletkeztek. Kéri ezt korrigálni.
Babák Mihály polgármester: Az E-ON-t rendre kell utasítani. Az önkormányzat vagyona,
nem nyúlhatnak hozzá engedély nélkül. Meg kell védeni a fákat. Konfliktus esetén szólni kell
a jegyzőnek. Korábban sem viselték, hogy nem engedte a város akárhol kivágni a fákat,
akárhová telepíteni az oszlopokat és csak polgárjogi szerződést hajlandó kötni az E-ON-nal. A
közterület a köz vagyona ami a Ptk. hatálya alá tartozik.
Kéri a lakosság tájékoztatását arról, hogy a KOMÉP Kft. által levágott gallyakkal mit lehet
csinálni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülés előterjesztéseit.
1.) sz. előterjesztés: Pribelszki Zoltán és neje kérelme
2.) sz. előterjesztés: Soron kívüli ülnök választás a Szarvasi Városi Bíróságra
3.) sz. előterjesztés: A Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása
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5.) sz. előterjesztés: Szarvas Város Kulturális Életéért Díj
6.) sz. előterjesztés: LABO-PHONE Kft. kérelme bérleti díj mérséklése ügyében
7.) sz. előterjesztés: Szarvas, Deák Ferenc utca 8. szám alatt található ingatlan felajánlás
megvételre
8.) sz. előterjesztés: Orosházi kerékpárút kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásának módosítása
9.sz. előterjesztés: „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében
a történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelezői
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás új ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10.) sz. előterjesztés: Juhász Gy. u. útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására ajánlattételi
felhívás elfogadása
Babák Mihály polgármester: Igen terjedelmes tájékoztató anyag került kiadásra. Eddig
igény szerint osztotta szét az önkormányzat a 300 fő közhasznú munkást. Ebből 79 dolgozik a
városgazdálkodásnál, a többi pedig az intézményeknél. Nagyon sok gyermekkísérő és takarító
van felsorolva a kimutatásban. Az intézményben dolgozó közhasznú munkásokat felére kell
csökkenteni és a közterületeket kell megerősíteni.
Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
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