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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 14 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kozák Imréné és Lohr Gyula képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 14 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
képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban.
Dankó Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: Polgármester úr tájékoztatójában szerepel az április 11-i
országgyűlési választás. Múlt hét vasárnap döntött az ország. Magyarország lakosságának
nagy része elment szavazni és úgy döntött, hogy új összetételű parlamentje és kormánya lesz
az országnak. Gratulál a térség megválasztott országgyűlési képviselőinek Domokos László
úrnak, Babák Mihály úrnak aki negyedízben lesz az országgyűlés tagja, valamint Samu
Tamás Gergőnek aki a magyar parlamentbe először bejutott párt képviselőjeként területi
listáról tagja lesz az országgyűlésnek. Mindhármuknak jó munkát, sok sikert kíván. Személy
szerint az új összetételű országgyűlésnek már nem lesz tagja. A választások eredményeként
megadatott számára, hogy Békés megye baloldali szavazói révén három ciklusban egy
megszakítással 1994-1998, illetve 2002- napjainkig az országgyűlés tagja lehetett. Az ember
életében ez egy nagyszerű, felemelő dolog. Hihetetlenül nehéz mert sok kínlódás, keserves
döntés van egy-egy parlamenti ciklus mögött. Kormánypárti képviselőként lehetett tagja a
testületnek. Nagy öröm számára, hogy az elmúlt 4 esztendőben olyan időszakban lehetett a
magyar parlament tagja amikor az unió forrásai révén és a kormányzati döntések okán,
Szarvas város dinamikus városvezetésének köszönhetően komoly fejlesztések indultak el a
városban. A polgármester közzétette a jelenleg folyamatban lévő beruházásokat melyek több
milliárd forintot érnek el. Nemhogy romok nincsenek az országban, törmelék is csak akkor
keletkezik amikor építés van. Szarvas város és Békés megye esetében sem lehet romokról
beszélni. Az ország hihetetlenül gazdagodott az elmúlt években. A következő kormánynak és
országgyűlésnek nehéz feladata lesz. Olyan ügyekkel kell megbirkózni amit a korábbi
kormány nem tudott elvégezni vagy nem hagyták elvégezni. Az országban több millió ember
küzd napi nehézségekkel. Átalakításra vár nagyon sok ágazat az oktatástól az egészségügyön
át az államigazgatásig. Élmény volt számára közös munkával dolgozni a város fejlesztésén.
Minden korábbi vita, nézetkülönbség ellenére roppant termékeny időszak volt az eltelt több
év. Az eltelt időszak emlékére átadja a „Gyarapodó Magyarország” c. könyvet Babák Mihály
polgármester részére.
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valaki bepiszkítaná. A forgácsokból néha a szemekbe is jut, előfordul hogy nem látni a fától
az erdőt, de az ember legyen mindig higgadt. Szarvas város polgárai megfontolt emberek és
döntöttek. Megköszöni a hivatalnak, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak munkáját. A
választás szélsőség, kilengés nélkül lezajlott.
A két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 15 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi Bizottság elnökének véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele
nincs.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
249/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Azonnal
Határidő:
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a napirendi pont kiegészítését.
Pótanyagban került kiadásra:
15. sz. bejelentés: Emlékplakett kivitelezőjének kiválasztása
16. sz. bejelentés: Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
ravatalozó építéséhez kapcsolódó hitelfelvételéhez
17. sz. bejelentés: Szarvas Város Önkormányzatának pályázata az önkormányzati tűzoltóság
eszközeinek fejlesztésére, felújítására
6. sz. zárt ülés: „Melegétel utalványok beszerzése Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatottak részére” című közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Kiosztott anyagként került kiadásra:
18. sz. bejelentés: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2010.(II.05.) sz.
határozatának módosítása
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szükséges konzorciumi szerződés
20.) sz. bejelentés: Szarvas Vajda Péter Gimnázium nyílászáróinak mázolása
21.) sz. bejelentés: Alapítványok támogatása
22.) sz. bejelentés: A PCP Zöldenergia Zrt. beruházási tervei a Gyomaendrődi Hulladéklerakó
területén
23.) sz. bejelentés: Hozzájárulás a Regionális Színház Nonprofit Kft. egyesületi (alapítói)
tagságához
24.) sz. bejelentés: A Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány közterület-használati kérelme
25.) sz. bejelentés: A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/1. számú
pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatához történő fenntartói nyilatkozat kibocsátása
26.) sz. bejelentés: A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához önerő biztosítása.
7. sz. zárt ülés: Szarvas, Bethlen G. u. 11/2. sz. alatti ingatlan közösségi térré fejlesztése
érdekében tervezésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása
8. sz. zárt ülés: Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítésével
kapcsolatos kiviteli tervek készítése
9. sz. zárt ülés: CÉDE/2009/4028 számú „A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához
kapcsolódó anyag és eszközbeszerzések” című nyertes pályázathoz kapcsolódó további
eszközök beszerzése
10. sz. zárt ülés: „Szarvas Fő Téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése és Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése projektek
eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
11. sz. zárt ülés: A Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
12. sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő orvostechnikai és informatikai eszközeinek beszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának elfogadása
13. sz. zárt ülés: Szakorvosi Rendelő Szabadság utcai épületének felújításához kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési Ajánlattételi felhívás elfogadása
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(IV.23.) rendelete Szarvas Város Önkormányzata
2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2009.(II.20.) sz. rendelet
végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(IV.23.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló többször módosított 11/2007.(IV.27.)
rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző

-53. Éves összefoglaló jelentés a 2009-ben végzett ellenőrzésekről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. A Szarvasi Általános Művelődési Központ –Chován Kálmán Művészetoktatási
Intézmény, Vajda Péter Művelődési Központ, Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
– 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Csasztvan András igazgató
5. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadása,
a 2010. évi üzleti és pénzügyi terv elfogadása
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009.
évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
7. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 2009. évi
beszámolójának elfogadása
Előadó: Bagaméri László intézményvezető
8. Bejelentések
 Minőségirányítási rendszer további tanúsítása, auditálásra vonatkozó szerződések
megkötése
 A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége beiratkozási rendje 2010/2011-es tanévre
 Közoktatási intézmények pedagógus-továbbképzési (beiskolázási) terve a 2010. évre
 Önkormányzati készfizető kezesség vállalása a Körös-szögi Kht. folyószámla hitelére
 A Liget Hotel Kft. közérdekű felajánlása
 Települési webfilm verseny megrendezése
 Szarvas, Vágóhíd u. ½. sz. alatti társasházközösség önkormányzati támogatása
 Ügyvédi és könyvvizsgálói árajánlat elfogadása a Gyomaendrődi Hulladéklerakó
üzemeltetése céljából létrehozandó kft. megalakításához
 Illegális hulladéklerakók felszámolására szerződés megkötése
 Ezüstszőlőben új játszótér kialakítására szerződés megkötése
 Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálati Dokumentáció elkészítése a szennyvíztisztító
rendszer fejlesztési pályázatához
 Nyertes Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálójának kiválasztása
 Pályázat kiírása szociálisan rászoruló szarvasi állandó lakosú személyek üdülésének
támogatására
 Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme röntgen cső
vásárlására
 Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. ravatalozó
építéséhez kapcsolódó hitelfelvételéhez
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fejlesztésére, felújítására
 Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2010.(II.05.) sz.
határozatának módosítása
 DAOP „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges
konzorciumi szerződés
 Szarvas Vajda Péter Gimnázium nyílászáróinak mázolása
 Alapítványok támogatása
 A PCP Zöldenergia Zrt. beruházási tervei a Gyomaendrődi Hulladéklerakó területén
 Hozzájárulás a Regionális Színház Nonprofit Kft. egyesületi (alapítói) tagságához
 A Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány közterület-használati kérelme
 A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/1. számú pályázati
kiírás keretében benyújtott pályázatához történő fenntartói nyilatkozat kibocsátása
 A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához önerő biztosítása.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont

A Szarvasi Önkormányzat 7/2010.(IV.23.) rendelete Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított
3/2009.(II.20.) sz. rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez
kíván néhány kiegészítést hozzáfűzni.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a zárszámadási rendelet egy, a Magyar Államkincstár
által előírt előirányzat módosulást is tartalmaz. A Kincstár március 24-i levelében közölte,
hogy a térfigyelő kamera építés II. üteméhez kapcsolódó 14.522 eFt TEKI, továbbá a közcélú
foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez kapcsolódó 7.643 eFt CÉDE támogatás összegével meg
kell emelni az előirányzatokat és azt a zárszámadási rendeleten köteles az önkormányzat
átvezetni. Ez a módosulás a költségvetési főösszeget 22.165 eFt-al emelte meg mind a
bevételi mind a kiadási oldalon.
Ismerteti a 2009. évi költségvetési beszámolóval szemben megfogalmazott elvárásokat.
Figyelemmel arra, hogy a 2009. évet is igen nehéz kilátásokkal kezdte a város, a testülettől
elvárásként megfogalmazódott egyrészt az, hogy törekedni kell minden felvállalt feladat
ellátására, lehetőleg úgy, hogy feladat elhagyás ne következzen be és a feladatok
minőségromlás nélkül kerüljenek ellátásra.
Fontos követelmény volt az is, hogy mindezek költségtakarékosan kerüljenek végrehajtásra.
Elmondható, hogy ezeknek az elvárásoknak 2009-ben sikerült eleget tenni.
A feladatellátást tekintve mind az alapellátást mind a nem kötelező feladatokat teljes
mértékben ellátta Szarvas Város Önkormányzata.
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elmúlt évinél. Az általános iskolai ellátottak száma 507 fő volt, sajnos 69 fővel kevesebb mint
az előző évben. E nagyobb arányú csökkenés előrevetíti a 2010-ben jelentkező esetleges
normatíva csökkenést.
Nem kötelező feladatként középiskolai oktatást, kollégiumi ellátást, gyógypedagógiai ellátást
és művészeti alapoktatást biztosított a város. Az ellátottak száma összesen 2791 fő volt. Az
intézmények törekedtek arra, hogy minél több gyermek kerüljön a rendszerbe.
A 2009. évi működési bevételek teljesítése 3.386.322 eFt, a teljesítés 101 %-os. Ezzel
szemben 2009. évben működési költségekre 2.707.327 eFt-ot költött a város, itt a teljesítés 92
%-os. A két szám közötti különbözet tartós megtakarítás.
Egész évben látható volt a tartós megtakarítás, hiszen a 2 milliárd forint összegű kötvény
mellett Szarvas város Önkormányzatának az év minden napján fennállt 700 millió forint
összegű egyéb betétje. Fontos kiemelni, hogy a felhalmozási kiadásokhoz a források
rendelkezésre állnak, egyrészt a kötvények nyújtanak erre forrást, másrészt a megtakarított
pénzeszközök.
2009. évben elmondható, hogy sem felhalmozási, sem működési hitelfelvétel nem történt.
A hitelek nyitó állománya 2009. január 1-jén 546.430 eFt volt, melyből 101.867 eFt került
törlesztésre.
Reméli, hogy 2011. áprilisában legalább ilyen beszámolót sikerül a képviselő-testület elé
beterjeszteni.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Az éves beszámolót tételesen átvizsgálta, azt elfogadásra
javasolja. Különösebb eltérést nem talált. A kiegészítő jelentésben került megfogalmazásra az
az észrevétel, hogy az ÖKOADÓ program szerint elég nagymértékűnek látja azokat az
adóleírásokat amik évről évre bekövetkeznek. Ezt az elmúlt évben is szóvá tette. Érdemes
lenne foglalkozni a behajtással. A jövőben ez már nem fog előfordulni mert az APEH végzi
majd a behajtásokat és ilyen leírásokra nem kerülhet sor. Az összeállítás szabályszerű,
jogszerű, elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: 60 mFt-ról van szó amit le kell ellenőrizni.
Kéri a belső ellenőr véleményét.
Madács Andrea belső ellenőr: Az önkormányzat a beszámoló készítési kötelezettségének
eleget tett, azt határidőre elkészítette. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a beszámoló és
a zárszámadás adatai az alátámasztó dokumentum adataival egyezőek. Az esetleges eltérések
a kincstári levél miatt indokoltak. A beszámoló készítéséhez és az ellenőrzéshez a megfelelő
alátámasztó dokumentumok rendelkezésre álltak. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az adóügyek ellenőrzését a polgármester nem végezheti el.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, hogy a könyvvizsgáló észrevételét elemezzék és
tegyenek jelentést a képviselő-testület felé.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a
Művelődési és Oktatási Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a
Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
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zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen jelen volt a könyvvizsgáló és a
belső ellenőr is. A jelentéssel kapcsolatos észrevétele nagyságrendileg nem befolyásolja a
rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság ezt megvizsgálja és jelentést készít.
A 2009. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetből látszik, hogy
amikor elindításra került a költségvetés 4.700 mFt-os nagyságrendű volt és több mint 6
milliárd forinttal zárt a város, hiszen 6.797 mFt bevételi és 3.590 mFt kiadási oldallal zár a
költségvetés. Amikor 2009. január 1-jén a költségvetés elindult, akkor 2.723.188 eFt
pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat. Ez a 2 milliárd forintos kötvény kibocsátást is
tartalmazza. 2009. december 31-én 3.263.824,- eFt pénzeszközzel került sor a zárásra. Ez a
kötvénykibocsátás mellett tartalmazza még a 1.263 eFt-os egyéb pénzeszközt aminek nagy
része kötelezettséggel terhelt. A napi pénzgazdálkodásra odafigyelt a Pénzügyi Osztály és az
intézmények is. Nagyon fontos a beszámoló 3. sz. melléklete ami a hiteleket tartalmazza. Egy
2 milliárd forintos kötvényt bocsátott ki az önkormányzat aminek a hitel táblázatban kell,
hogy megjelennie. Jól látszik, hogy 2009-ben a kötvény kibocsátását követően 2.546 mFt volt
a hitelállomány amiből 2 milliárd forint kötvény volt. Év végén ez 2.444 mFt-ra csökkent ami
azt mutatja, hogy a kötvényállomány hitelként megjelent. Az 546 mFt egyéb hitelt sikerült
lecsökkenteni 444.563 eFt-ra. A 101 mFt hiteltörlesztés megtörtént 2009-ben. 82 mFt
kamatfizetést is eszközölni kellett amit tartalmaz a rendelet-tervezet. Ennek ellenére 800 mFtos szabad pénzeszközzel rendelkezett a város december 31-én. A táblázat egyéb sorai
mutatják, hogy ebben az évben el kell indulni a kötvények törlesztésével. Az első
negyedévben az ütemezésnek megfelelően történt a törlesztés. A kötvényekből egyetlen
forintot sem fordított a város működési kiadásokra. Kizárólag csak a beruházások saját erejére
került felhasználásra. A hitelállomány között nyilván kell tartani a kezességvállalást. Segíti az
önkormányzat azokat a társaságokat ahol többségi, jelentős többségi, vagy 100 %-ban
tulajdonos a város. Nagyon fontos eleme a költségvetési rendeletnek az a táblázat ami azt
mutatja, hogy milyen nagyságrendben támogatta az önkormányzat a kistérségnek átadott
feladatokat. Ez azért is fontos, mert ha a társulás megszűnik, akkor a feladatot vissza kell
venni és számot kell adni arról, hogy milyen pénzmennyiség került átadásra és mennyivel
gyarapodott. Ennek folyamatát a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság igyekszik figyelemmel
kísérni. A felszaporodott vagyon nagyságát is szeretné a bizottság számba venni annak
ellenére, hogy a mérleg nem tartalmazhatja, hiszen amíg nem kerül vissza mint feladat addig
nem tartalmazza, de számolni kell ezzel a vagyonnal is. Az elemzések a táblázatokban jelen
vannak. Az intézmények elkészítették beszámolóiakat és minden mellékletet becsatoltak. A
bizottság kitért a selejtezés kérdésére. A következő évben kiemelt feladata lesz a bizottságnak
és a képviselő-testületnek is. Azokban az intézményekben melyek átadásra kerültek
feladatellátás vonatkozásában, ott a működés során selejt is keletkezik. Az eszközök
selejtezését rendbe kell tenni, ami 2010-ben kiemelt feladat. A Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság elfogadásra javasolja a 2009. évi zárszámadás.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
A bizottság 6 jelenlévő tagja elfogadta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadta és
támogatta az előterjesztést.
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Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
támogatta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: Nem lehet szó nélkül elmenni a 2009. évi zárszámadás mellett.
Novemberben, decemberben már egymásnak feszülnek a képviselők és felvázolják a nagy
fekete felhőket. Érdekes módon a következő évben kisimul a felhő. Jó néhány évvel ezelőtt a
város végrehajtott minden lehetséges racionalizálási lépést. A város úgy tudott pályázni, hogy
volt ahol 95% támogatást sikerült elnyerni. A városháza pénzügyi apparátusa nagyon
előrelátó, felelős tervezést folytatott. Az intézmények rendkívül ésszerű gazdálkodást
folytattak aminek meg van az eredménye. Elmondható, hogy az önkormányzat egésze
felelősen gazdálkodik. A kötvény kibocsátása jó lépés volt, mert a nagy számú elnyert
pályázat önereje így biztosított. A pénzügyi szakemberek olyan ügyes akciókat hajtottak
végre aminek következtében növekedtek a források. A mai közgazdasági körülmények között,
energia árak mellett nagyon fontos, hogy hitel nélkül működik a város. Elismerését fejezi ki
mindazok felé akik ebben a munkában részt vettek. Nem egyszerű ma a gazdálkodás. Reméli,
hogy a 2010. évi gazdálkodásról is hasonlókat lehet majd elmondani. A beruházások
beindultak ami nagyobb pénzmozgást eredményez majd. Minden évben akadhatnak havaria
helyzetek, olyan külső körülmények amik előre nem prognosztizálhatók. A bizottság
egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Giricz Katalin és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 15 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: A bizonytalansági pontokat minden évben taxálja. Így volt ez
az idei és a tavalyi évben is. Tudni kell, hogy Szarvas város költségvetése atipikus.
Mindenkinek más a lehetősége az önkormányzatok között. A józan paraszt ésszel való
gondolkodás, az addig nyújtózkodj amíg a takaród ér elv, az, hogy mindenre annyit kell
költeni amennyi szükséges rá, egy forinttal sem többet – eredményre vezet. A törvényben
előírtakat határidőben, pontosan ki kell fizetni. A város számláján lévő összegről a képviselők
folyamatosan tájékoztatást kapnak. Amit vagyonból beszedett a város, amit kárpótlásból
kapott, amit értékesített, annak bevételét félretette. Ezek a pénzek a város 50-60 alszámláján
vannak. Senkit nem fojtogatott, szorongatott a város az intézmények közül, de semmire nem
adott többet mint amennyi szükséges volt. Ablakfestésre is fordít pénzt a város mert nem
mehet tönkre az iskola ablaka. Mindenre van pénz ami fontos, amiről döntött a képviselőtestület. Költhetne többet a város játszófelszerelésekre ha nem pályázna az egyik intézmény
játszóházra. Minden lehetőségre oda kell figyelni, ami nem könnyű feladat. Spórolni lehet
azzal, hogy ami napi kiadás lenne azt pályázati úton megpróbálják megszerezni. Mindenkinek
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városban a közhasznú foglalkoztatottak rengeteg munkát elvégeztek. Mindenkinek
kötelessége 2010-ben is az ésszerű költekezés.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Cséffai János könyvvizsgáló: Minden intézményt bejárt és megállapította, hogy minden
intézményegységnél tekintélyes a pénzmaradvány. Néhol nagyon sok pályázatot nyújtottak
be. A pályázattal lehet megtakarítani az önkormányzat vagyonát és pénzét. Meglepő volt
számára a pályázatok magas száma.
Babák Mihály polgármester: Nagyon sok ember munkája van abban, hogy a 2009. évi
költségvetés takarékosan, ésszerűen került végrehajtásra. Sikerült pénzt akkumulálni és
megpsórolni kiadásokat a pályázatok által. Ha nem lesznek uniós pályázatok akkor az anyagi
helyzet visszaáll egy más szintre.
Galambos Imre képviselő: Minden költségvetés készítésénél, végrehajtásánál szorít a cipő.
Ennek az az oka, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására nem kap megfelelő
mennyiségű támogatást. Korábban több száz millió forint volt az az összeg amit kötelező
feladatok ellátására biztosítani kellett. Akkor sikerül előrelépni ha ez a pénz felszabadul és a
helyi adót a fejlesztésekre lehetne költeni. Az országgyűlési képviselők fő feladata lesz az,
hogy ezen változtassanak.
Giricz Katalin és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 16
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Voltak évek amikor semmi nem akkumulálódott fejlesztésre.
2003-ban félmilliárd forint működési hiány volt. A város intézményeiben a túlélési technika
teljesen kifejlődött. Kevés település működik az országban működési hitel nélkül. A városnak
különböző tartalékai vannak. Amire szükség van azt jó minőségben meg kell vásárolni vagy
meg kell építtetni. Kéri, hogy 2010. évben is hasonló gazdálkodást folytassanak az
intézmények.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 7/2010.(IV.23.)
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
3/2009.(II.20.) sz. rendelet módosításáról

rendeletét Szarvas Város
szóló többször módosított

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(IV.23.) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló
többször módosított 11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester és Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 14
képviselő van jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A szociális rendelet módosítása került beterjesztésre a
képviselő-testület elé. A bekezdések módosítása olyan dolgokat érint melyek a gyakorlatban
már működnek, de a rendeletben még nem kerültek feltüntetésre. A szociális intézmény által
szervezett rendezvényekre az intézményi ellátottak szállítása díjmentesen történne. A
fogyatékos és a demens személyek nappali ellátása esetén személyi térítési díj nem kerül
megállapításra. Ezek az ellátotti kör érdekeit szem előtt tartó rendelkezések melyek a
rendeletben most kerülnek feltüntetésre. A mellékletekben a térítési díjak módosítására
kerülne sor 2010. május 1-jétől. A Kistérségi Társulási Tanács döntését követően kerülhet
erre sor.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A beterjesztett anyagban nem látta a bizottság kellően megalapozottnak a számításokat. A
melléklet nem volt aláírva, így nem lehetett eldönteni, hogy csak munkapéldány vagy valós
számítások. A bizottság feltételezte, hogy a térítési díj számítási alapja. Később a társulás
pénzügyi vezetője elmondta, hogy a számok a tényleges működési kiadások és bevételek
különbözeteként kerültek meghatározásra. A törvény erejénél fogva változtak a szociális
szolgáltatási formák. Ezért nagyon nehezen összehasonlítható az elmúlt évi térítési díj és az
idei. Nem lehet minden szolgáltatás vonatkozásában meghatározni. A napirend tárgyalásánál
jelen volt az intézmény vezetője aki elmondta, hogy a szolgáltatás nyújtás és a térítési díjak
megállapítása szakmailag megalapozott. A kért kiegészítő anyagban leírják, hogy a
számítások azt mutatják, hogy adott esetben a térítési norma számításánál pl. az étkezésnél
280,-Ft-ra jön ki a tényleges költségek alapján a megállapítható térítési díj, de a törvény
lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmény vezetőjének javaslata alapján ettől a tényleges
bekerülési költségtől eltérjen a képviselő-testület. A bizottság ezért nem találta összhangban a
számokat. A kiegészítő anyagban leírják, hogy miért állapítanak meg a tényleges
költségekhez képest eltérő és alacsonyabb térítési díjakat. Személyesen is áttekintette a
számításokat és megállapította, hogy a közölt számadatok helyesek. Nem gyakorlat, hogy a
képviselő-testület olyan anyagot kap amit a készítő felelősen nem ír alá. A Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság a térítési díjakat elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolta a
rendelet-tervezetet. Néha jobb ha a térítési díjból kevesebb jut, mert akkor lehet, hogy a
normatívából több marad. Ha a kluboknál azt a térítési díjat határozták volna meg ami az
önköltséget jelenti, akkor lehet, hogy egyetlen klubtag sem lenne, mert nem biztos, hogy 330,Ft-ot kifizetnek a klubokért. Nagyon alapos számítások készültek, melyből látható, hogy az
intézmény stabil alapokon áll.
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Kiszely Mihály alpolgármester: A tevékenység a kistérség keretei között működik. A
képviselő-testület döntése csak részdöntés. Akkor lép hatályba, ha a kistérség többi települése
is elfogadja azt. A kialakult munkamódszer a kistérségnél még nem teljesen működik.
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 8/2010.(IV.23.) rendeletét a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló többször módosított
11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Éves összefoglaló jelentés a 2009-ben végzett ellenőrzésekről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Önkormányzati törvény értelmében a
polgármesternek a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követően a
zárszámadási rendelettel egy időben kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Az ellenőrzési
jelentés tartalmazza a hivatal mellett az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények
által benyújtott összefoglaló jelentéseket, továbbá a kistérségi intézményeknél történt
ellenőrzésekről készült kimutatásokat is. Az elmúlt évben több külső és belső ellenőrzés folyt
a területen. Kiemelendő a Megyei Főügyészség vizsgálata amely a szabálysértési hatóság által
a fiatalkorúak ügyében folytatott eljárások törvényességét vizsgálta. Vizsgálták továbbá a
vezetői jogosultságokat az okmányiroda területén. A Szarvasi Ügyészség is több vizsgálatot
folytatott. Kiemelendő az okmányiroda tevékenységére vonatkozó szabálysértési bírságok
behajtása. A Regionális Államigazgatási Hivatal vizsgálta az ideiglenes hatályú
gyermekelhelyezéseket, a hivatalos gyámok tevékenységét, a 0-3 éves korú nevelésbe vett
gyermekek kapcsolattartását. Az önkormányzati pályázatokkal összefüggésben 16 ellenőrzést
tartottak a különböző ellenőrző szervek, irányító hatóságok. Ezek legtöbbje záró ellenőrzés
volt, de előfordult előzetes helyszíni ellenőrzés is. Ezek az ellenőrzések sem állapítottak meg
hiányosságot. Az önkormányzat belső ellenőri feladatait a társulás keretében látja el. A belső
ellenőr az ellenőrzéseket a társulási megállapodásban foglaltak alapján a képviselő-testület
által elfogadott belső ellenőrzési ütemterv alapján végzi el. Így történt ez az elmúlt évben is.
A belső ellenőrzésről készített jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Részletesen
tartalmazza az elvégzett ellenőrzések tárgyát és azok főbb megállapításait. A vezetői
ellenőrzés rendszeres és adminisztratív módon is rögzített gyakorlata alakult ki az ISO
minőségbiztosítási rendszer keretében, mely a feltárt hiányosságok megszüntetését is nyomon
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lehetőséget biztosít a vezetői ellenőrzés végrehajtására.
Összességében megállapítható, hogy a külső és belső ellenőrzés rendszere kellő mértékben
lefedi az önkormányzati feladatokat. Fokozott figyelmet kell fordítani továbbra is a
hiányosságok feltárását követő intézkedések végrehajtására.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Teljes körű összefoglalást kell adni minden évben az előző évben végzett külső és belső
ellenőrzésekről. Kiegészítő anyag azért került kiadásra mert a Körös-szögi Kistérségi
Társulástól nem kapott a képviselő-testület teljes körű ellenőrzésre vonatkozó anyagot ami a
mai napon pótlásra került. A kiegészítéssel elfogadásra javasolja a bizottság.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a jelentést.
A Turisztikai Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
támogatta a jelentés elfogadását.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Amikor az ellenőrzések hiányosságot tárnak fel, a
vezetőnek, az azzal foglalkozó bizottságnak élni kell a javaslattétellel a hiányosság
megszüntetése érdekében.
Kozák Imréné képviselő: 2010-ben kiemelt feladatnak kell tekinteni a selejtezési
jegyzőkönyvekben foglalt selejtezéssel kapcsolatos dolgok könyvekbe történő bevezetését. Ez
az ellenőrzések kiemelt feladata lesz 2010-ben.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az összefoglaló jelentés elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
250/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi ellenőrzésekről
készített éves összefoglaló jelentést elfogadja.
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ellenőrzések számát lehetőség szerint növeljék, a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében a szükséges vezetői intézkedések megtételét fokozottan
ellenőrizzék.
Határidő:
Folyamatos
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Általános Művelődési Központ 2009. évi beszámolójának
elfogadása
Előadó: Csasztvan András igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Csasztvan András igazgatót a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Csasztvan András igazgató: A 2008. augusztusában létrehozott három intézmény
összevonásával létrejött Általános Művelődési Központ első teljes gazdasági évét mutatja be a
beszámoló. Az intézményvezetők elkészítették önálló beszámolóikat mind pénzügyi mind
gazdasági szempontból. Ezt követően fejtörést okozott a három különböző jogszabályi
irányítású és különböző tartalmi feladatokat végző intézmény beszámolóinak egységes
formába öntése. Természetes, hogy negyedévenként beszámolnak az intézmények
költségvetésükről, pénzügyi tevékenységükről. Össz intézményi szinten a bevételek 97 %-ra
teljesültek. Ez 3 %-al elmarad a tervezett bevételtől, de ellensúlyozódott azzal, hogy 95%-on
teljesült mindösszesen a kiadási oldal. Össz intézményi szinten sikerült pozitívummal zárni.
Meg kell jegyezni, hogy ez bérmegtakarításból adódik. Elsősorban pályázati pénzekkel terhelt
feladatok kerültek át a 2010. évre. A bérmaradványt elsősorban a 2009. őszétől rendelkezésre
álló közmunkaerővel sikerült elérni. Hosszú távon gondolkodni kell a betöltetlen álláshelyek
feltöltéséről hiszen időszakos segítség a közmunkaerő. Tagintézményenként nézve
megállapítható, hogy a művészeti alapiskola két tanévről ad számot egy gazdasági
beszámolóban. A két tanév összehasonlítása táblázatban látható. Összehasonlítható a
tanulólétszám és annak alakulása. A 2009. gazdasági évben 34 fővel csökkent az iskola
tanulólétszáma. 13 fővel nőtt az egyéni képzésben résztvevők száma. A lehívott normatíva így
túl nagy különbséget nem mutat. Annak ellenére, hogy a művészeti alapiskola
alaptevékenysége a művészet oktatásban szereplő tananyag tartalom tanóra szerinti leadása,
számtalan olyan iskolai és városi rendezvényt szerveztek melyek a város közéletében már
gyakorlattal bírnak, visszatérő, rendszeres rendezvényként jelennek meg. Ez köszönhető a
művésztanároknak. A múzeumnál és a művelődési központnál kiemelendő, hogy az
alaptevékenységen túl ott vannak a rendezvények. A múzeumnál az alap szakmai
tevékenységet ellátják a muzeológusok, restaurátorok, történészek. A feltárt anyagok
feldolgozását követően kiállítás, tanulmány formájában megjelenítik azokat. A művelődési
központnál alaptevékenység a közösségi színtér üzemeltetése. A beszámoló
programcentrikus. A múzeumban 19 időszaki kiállítás volt, 4 koncert, könyvbemutató,
játszóház, ismeretterjesztő előadás. A művelődési központ nagytermében 33 önálló program
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művelődési központot pedig közel 120.000 fő látogatta. Ebben benne van a Szilvanap becsült
látogató létszáma is. Megköszöni mindhárom intézmény szakalkalmazottainak tevékenységét.
A közösségek nemcsak a saját tevékenységükkel vesznek részt a város közéletében, hanem
sokkal aktívabb életet élnek egyéni polgárként is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság,
valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Babák Mihály polgármester, Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 15
képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót és
egyhangúlag támogatta. A bizottság nagyra értékelte, hogy a szerte ágazó intézményi kör jól
tudott együttműködni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A
bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény és intézményegységek
gazdálkodását. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
A Turisztikai Bizottság szintén elfogadásra javasolja. A bizottság a rendezvények, a turizmus
oldaláról tárgyalta leginkább a beszámolót. A rendezvények színvonalának emelése
érdekében a szükséges ajánlásokat megteszik a képviselő-testület felé.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság alaposan megtárgyalta a beszámolót.
Megköszöni a városban végzett magas színvonalú munkát. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Gombár Györgyné, Dr. Molnár Mihály képviselők távoznak az ülésteremből, Hodálik
Pál képviselő visszatér, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A művelődési központ helyi adóbevételből 50 valahány
százalékot igényel, a művészeti alapiskola viszont csak 2%-ot.
Dr. Bagi László képviselő: A múzeum és a művelődési központ által benyújtott pályázatokat
kevésnek tartja. Vannak olyan pályázati lehetőségek melyeket ki kellene használni.
Csasztvan András igazgató: A polgármester úrnak leadásra került egy kimutatás ami 2009.
novemberétől 2010. márciusáig tartalmazza a beadott pályázatokat. Pályázat került
benyújtásra pl. egy 50 millió forintos tartalmi munkára.
Lázár Zsolt képviselő: A Szélrózsa találkozó Szarvason kerül megrendezésre. A találkozó
szervezői keresik a professzionális partnereket a technikai feladatok megvalósításához. Ebben
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a művelődési központ.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi
előterjesztésben szereplő határozati javaslat ismertetésére.

Judit

aljegyzőt

az

Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Általános Művelődési Központ –
előterjesztés mellékletét képező – 2009. évi szakmai-pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató,
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
251/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi
Általános Művelődési Központ – előterjesztés mellékletét képező – 2009. évi
szakmai-pénzügyi beszámolóját.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Értelem szerint
Galambos Imre képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2009. évi
mérlegbeszámolójának elfogadása, a 2010. évi üzleti és pénzügyi terv
elfogadása
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Osgyan Katalin gazdasági vezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Osgyan Katalin gazdasági vezető: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. elkészítette
2009. évi beszámolóját. A 2009. év összes bevétele 626.528 eFt, az összes költség 616.485
eFt, így az adózás előtti eredmény 10.043 eFt. A társasági adófizetési kötelezettségének a Kft.
eleget tett ami 1.818 eFt volt, amit az elvárt jövedelem alapján fizetett meg a társaság. A
mérleg szerinti eredmény 8.225 eFt volt. A gazdálkodást befolyásoló jelentősebb tényezők: a
közcélú foglalkoztatással kapcsolatban nem tervezett költségek merültek fel, 3.292 eFt
értékben ami az üzleti tevékenység eredményét csökkentette. Ezen kívül növelő tétel volt a
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eredményt. Rendkívüli bevételek keletkeztek 3.456 eFt értékben.
Az értékesítés nettó árbevételénél változás történt az önkormányzati elszámolással
kapcsolatban. Az önkormányzattal kapcsolatos elszámolás átkerült az egyéb bevételek sorra
ami 84.381 eFt-ot jelent. Így az értékesítés nettó árbevétele soron csak a vállalkozási
tevékenységből származó bevételek maradtak ami 42.406 eFt-os növekedést mutat. Az egyéb
bevételek soron a közcélú foglalkoztatás bértámogatása szerepel 117.307 eFt értékben. A
rehabilitációs bértámogatás 28.839 eFt értékben és az önkormányzati támogatások kb. 98.100
eFt értékben a sporttevékenységgel együtt. Az anyagi jellegű ráfordítások az áremelkedésnek
megfelelő mértékben növekedtek. A személyi jellegű ráfordítások a közcélú foglalkoztatással
egyenes arányban növekedtek. Az értékcsökkenési leírás is növekedett. Ennek egyik oka,
hogy kisértékű szerszámokat és berendezéseket vásároltak ami egyösszegben növelte az
értékcsökkenési leírást, viszont nélkülözhetetlenek voltak a mindennapi munka
megvalósításában. Nagyobb összegű selejtezést és értékvesztést nem számoltak el a 2009.
évben, ezért az egyéb ráfordítások az elmúlt évhez képest jelentős mértékben csökkentek.
2009-ben nem volt a KOMÉP Kft. részére lehetőség pályázat benyújtására mert 100%-os
önkormányzati tulajdonú társaságok ki vannak zárva a kis- és középvállalkozások számára
meghirdetett pályázatokból. Reméli, hogy 2010-ben a rehabilitációs pályázat eredményes
lesz. A pénzeszközöknél és értékpapíroknál jelentős változás történt. Eddig bankbetétekben
tartotta a Kft. a pénzét ami nem volt megfelelően likvid, ezért a K&H-nál pénzpiaci
befektetésekbe lett elhelyezve mivel azok magas hozam mellett bár mikor visszaválthatók és
felhasználhatók. A 2010. évi gazdálkodási terv összes bevétele 500 mFt, az összes tervezett
költség 496.500 eFt, a várható eredmény 3,5 mFt.
Babák Mihály polgármester: A közmunkával kapcsolatos többletkiadást csak papíron hiszi
el. Szeretné látni a kiadást, bevételt papírra lefektetve. A tevékenységi körök analitikáját sem
kapta meg. 10 mFt-ot sikerült szerezni a közmunkák eszközigényéhez és gépesítéséhez.
A szelektív hulladékgyűjtést illetően a városnak kell pályázni mivel a kistérségi pályázat
„bedugult”.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Az elmúlt évben indult közcélú munka program
eredménye látható. Közel 267 fővel növekedett az állományi létszám amiből 74 fő dolgozott a
KOMÉP Kft-nél. Olyan területekre is el tudtak jutni amit eddig létszám hiányában nem tudtak
elvégezni.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri Pusztai Mária könyvvizsgáló véleményét.
Pusztai Mária könyvvizsgáló: A KONTÚR Iroda Kft. elvégezte a KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatát. Erről
készült véleményét írásban rögzítette. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az
éves beszámoló illetve az azt alátámasztó analitikus és főkönyvi nyilvántartások mind tartalmi
mind formai vonatkozásban megfelelnek a számviteli törvény vonatkozó előírásainak. A
gazdasági események évközi ellenőrzése illetve az éves beszámoló zárlati tételeinek,
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egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet nyújt a Kft. elmúlt évi
gazdálkodásáról ezért elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén a tevékenységenkénti
elemző táblázat is rendelkezésre állt. Ebből látható, hogy a különböző ágazatok milyen
eredményességgel járulnak hozzá a KOMÉP Kft. össz eredményességéhez. A bizottság a
mérleget, beszámolót és kiegészítő mellékleteket elfogadásra javasolja. A bizottság kérte,
hogy az eredmény felhasználására vonatkozó határozati javaslat is kerüljön megfogalmazásra.
A Felügyelő Bizottsággal egyetértve eredménytartalékba helyezni javasolja a bizottság. A
kiegészített határozati javaslattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a bizottság. A
Felügyelő Bizottság írásban elkészítette véleményét. Leírja, hogy a 2009. évi tevékenységéből
befolyt árbevétele a korábbi évekhez viszonyítottan ugyan csökkent, de a bevételek a
támogatások révén növekedtek, így a társaság mérlegének adatai alapján az eszközállomány
valamelyest növekedett. A Felügyelő Bizottság egyöntetűen azt javasolja a képviselőtestületnek mint tulajdonosnak, hogy a 2009. évben keletkezett eredményt a KOMÉP Kft.
eredménytartalékba helyezze. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében néhány technikai
dolog merült fel melyekre az ügyvezetés írásban, vagy az ülésen szóban megadta a választ.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót
és kérte, hogy a táblázat kerüljön kiosztásra, mivel az előterjesztő csak szóban ismertette
annak tartalmát. Bizottsági ülésen merült fel először, hogy az eredményt eredménytartalékba
helyezze a KOMÉP Kft. A bizottság ezekkel a módosításokkal fogadta el a beszámolót illetve
a határozati javaslatokat.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. A
bizottság kéri a Kft. vezetését, hogy figyeljen oda a gépbeszerzésekre, elsősorban az utcák
takarítása és rendezvények helyszínének rendbentartására vonatkozóan. A bizottság
foglalkozott a járdák hóeltakarítását végző jármű beszerzésével is. Elsősorban lakossági
feladat a hómentesítés, de a közterületeken a KOMÉP Kft-nek kell elvégezni.
Babák Mihály polgármester: Az új járdákra nem mehet majd rá tehergépjármű. A
személyzetet erről ki kell oktatni. Ez speciális takarítást és hómentesítést igényel. A
városüzemeltetés normatívái csökkentek, a költségek viszont nőttek. A városüzemeltetés
munkabérköltségét úgy lehetett csökkenteni, hogy közhasznúak foglalkoztatásával kerültek
megoldásra a közfeladatok. Ez megtakarítást és színvonalbeli előrelépést is jelent. Az állami
bevételek kiesését egyéb, más úton szerzett állami támogatásból sikerült biztosítani. A
közmunka során az emberek nem segélyt hanem munkabért kapnak – az emberek
dolgozhatnak a közért, onnan kapnak támogatást. A város adófizető polgárainak száma is
növekedett 301 fővel. Megköszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak munkáját.
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ami komoly pénzügyi gondot is jelenthet. Közel 30 mFt-ot sikerült ebből realizálni. A
gazdálkodás szempontjából 10-12 mFt-os hiányt fog jelenteni amire pénzügyileg oda kell
figyelni. A KOMÉP Kft. sajátos helyzetben van. 17 tevékenységi körét a város lakossága előtt
végzi közmegelégedésre illetve elégedetlenségre is. Ahol a havat nem sikerül időben
eltakarítani ott problémát okoz, ahol eltakarítják, ott mindenki tudomásul veszi. Annak
ellenére, hogy pénzügyileg az utóbbi 5 évben még az infláció mértékével sem emelkedett a
támogatása a város közterületeinek milyenségén ez nem látszott meg. Voltak olyan esztendők
amikor a csapadékvízzel kellett küszködni, volt amikor a vizet kellett pótolni. A Virágos
Városért elismerés elnyerésében jelentős mértékben benne van a KOMÉP Kft. munkája.
Sokkal kevesebbet költ a város a zöldfelület rendbentartására mint más hasonló városok, pl.
Gyula. A Kft. tevékenységét pozitívnak értékeli. A képviselő-testületnek kellene eldönteni,
hogy milyen irányba halad. Kirajzolódott, hogy egy építőipari tevékenységet ma már nem
igazán érdemes felfuttatni mert a piacon van másik jelentkező. A KOMÉP Kft. a piaci
versenyben nem tud úgy részt venni mint egy vállalkozó akinek egyéb lehetőségei is vannak.
Pénzügyileg a 8 mFt eredmény jónak mondható, pontosan annyi amennyit elvárnak
nemzetgazdasági szinten.
Lohr Gyula és Galambos Imre képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Csökkent munkaképességű személyeket foglalkoztat a cég
amiért központi forrásból támogatást kap. Ezt most megvonták. A városházán a rehabilitációs
járulék negyedévente 1 millió forint. El kell gondolkodni azon, hogy mit lehet piacosítani,
más formában működtetni. Pár évvel ezelőtt volt egy javaslat – amit a pénzügyi bizottság, a
könyvvizsgáló és a hivatal tisztázott. Nem számlát kér a város, hanem támogat amivel 25%-ot
lehet spórolni.
Dr. Molnár Mihály és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 15
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Cégjogi értelemben a KOMÉP egy Kft., ami piac és profit
orientált cég, de a valóságban nem így működik. Ennek több oka is van:
A Kft. az árbevétel kicsi részét szerzi szabad piacon, a többi része vagy átengedett árbevétel
vagy megrendelt támogatási feladat mint pl. a közterület fenntartás. A Kft. így nem árbevétel
orientált. Egy gazdasági társaságnál elsődleges kérdés, hogy mennyi az árbevétele és mennyi
a bevétele. Az árbevétel – mintegy 60% - az önkormányzat által átengedett árbevétel. Kevés
részben piacorientált. Hamis a Kft. működése a fejlesztések terén. Egy gazdasági társaság első
számú éltetője, hogy hogyan és mit fog fejleszteni.
A beszámolóból nem derül ki, hogy Szarvas Város Önkormányzata KOMÉP Kft-n keresztül
mennyi közmunkást foglalkoztat. A közmunkának két irányú eredményessége kell, hogy
legyen. Vagy megjelenik a közmunka az elvégzett munka minőségében és mennyiségében,
vagy megjelenik a közmunkára kifizetett bér. A beszámolóból nem derül ki, hogy mi az a
többlet munka amit a közmunkával sikerült ellátni. Kérdés, mi az a többlet hozadék amit
megtakarít a vállalkozás. Cégjogi értelemben piac és profit orientált cég a KOMÉP Kft., a
valóságban pedig nem úgy működik. Ha ezek a dolgok nem fehéren-feketén jelennek meg a
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minősége. Egyetért Besenczy Zoltán alpolgármester véleményével. Át kell tekinteni ezt a
kérdést, és meg kell vizsgálni a működési formát. Nagyon sok gond van ami nem a Kft.
egyedüli gondja hanem a városé is.
Dankó Pál képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő an jelen.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzottak nem a cég bírálata hanem az állapotoké. Arról
van szó, hogy szeretne a város ott is mindent látni elfogadható módon. A gazdasági társaság
jelenlegi formája Kft. El kell gondolkodni azon, hogy bizonyos piaci tevékenységeket más
formában kell működtetni és nonprofit céggé lehet alakítani. Vannak veszteséges ágazatok
amik eredményesek lennének. Fontos, hogy a városnak legyen egy karbantartó cége. Vannak
előnyök és hátrányok is, de gondolkodni kell ezen. A bizottsági tagoknak tudni kell, hogy
egy-egy gazdasági társaság milyen formában működik. A Gyermekélelmezés nonprofit cég és
nem Kft. Illik tudni azoknak akik véleményt nyilvánítanak a városról, hogy milyen formáról
és milyen cégről van szó.
Dernovics László képviselő: Szeretné ha a lakosság is maximális partner lenne a
hóeltakarításban, vízelvezetésben, fűnyírásban, stb.
Dr. Bagi László képviselő: Nem szabad rendes Kft-nek tekinteni a KOMÉP Kft-t, mivel csak
azt tudja elvégezni amire a képviselő-testület pénzt biztosít. Elég szűken kapnak pénzt
hóeltakarításra és fűnyírásra is. Ha elköltik a 3 millió forintot akkor mindenki fel van
bolydulva és szidja a KOMÉP Kft-t. A KOMÉP Kft. ítéleténél egyetlen mérce van, az pedig a
város lakóinak közérzete. A KOMÉP Kft. munkája befolyásolja a polgárok közérzetét. Ha
rosszul végzi a munkáját akkor jönnek a telefonok. Ha jól végzik akkor nem szól senki
semmit. A hóeltakarítás miatt megkeresték, de amikor jelezte a problémát a Kft. felé akkor
eltakarították a havat a jelzett helyen is.
A temetkezésnél mínusz 6 millió szerepel. Ehhez jön még a mende-monda, melyről annyi van
írva, hogy nem az etikai kódexnek megfelelően viselkedett valaki. Ez nem elegendő, a
KOMÉP Kft. nem térdepelhet le egy személy rossz magatartásán, viselkedésén. Valamit tenni
kell, hogy a temetkezés ne legyen veszteséges.
Mi történt, hogy a homokbánya minden idők legkisebb forgalmát bonyolította?
Van-e lehetőség arra, hogy a keletkezett mínuszokat pozitív irányba kimozdítsák?
Babák Mihály polgármester: Az említettek piaci tevékenységek amit a bizottságok és a cég
majd megbeszél. A cégnek is vannak gazdasági érdekei. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal tekintse át azokat a tevékenységi köröket
melyek piaci típusúak és nem megfelelő az eredményezőségük. Hóeltakarításra a város 3 mFtot adott, plusz 70 embert. A fűnyíráshoz is gépeket, személyzetet biztosít a város. Az érintett
bizottságok a cég működési formáját tekintsék át. Ha nem kell adózott nyereséget produkálni
hanem azzal a közszolgáltatások árát lehet csökkenteni akkor át kell alakítani a céget
nonprofit társasággá. Elképzelhető, hogy a piaci tevékenységet piacosítani kell és a céget
ketté kell vágni. Lehetséges, hogy a város számára az az előnyös, ha bizonyos
szolgáltatásoknál árat és költséget tud csökkenteni.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
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üzemelteti.
Babák Mihály polgármester: Erről nem szabad vitát nyitni mivel nem ide tartozik. Felkéri
Dr. Melis János jegyzőt a bizottsági módosított határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, az üzleti évről készült
mérlegét mellékleteivel együtt az alábbi tartalommal: Bevétel: 626.528 eFt, kiadás: 618.303
eFt, eredmény 8.225 eFt.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adózott eredmény 8.225 eFt-os összegét a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. eredménytartalékba helyezze melynek
felhasználásához az alapító hozzájárulása szükséges.
A képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal elfogadott
mérlegbeszámolót az irányadó jogszabályok szerint küldje meg az arra jogosult szerveknek.
Határidő: 2010. április 30. Felelős: Pákozdi János ügyvezető”
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:
252/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját, az üzleti évről készült mérlegét mellékleteivel együtt az alábbi
tartalommal:
Bevétel
626.528 eFt
Kiadás
618.303 eFt
Eredmény
8.225 eFt
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adózott eredmény 8.225 eFt-os
összegét a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. eredménytartalékba
helyezze melynek felhasználásához az alapító hozzájárulása szükséges.
A képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal elfogadott
mérlegbeszámolót az irányadó jogszabályok szerint küldje meg az arra jogosult
szerveknek.
Határidő:
2010. április 30.
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:
Bevétel: 500.000 eFt, kiadás: 496.500 eFt, eredmény: 3.500 eFt.

- 22 Felhívja az ügyvezetőt, hogy az üzleti terv végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: 2010.
december 31. Felelős: Pákozdi János ügyvezető”
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:
253/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2010. évre
vonatkozó üzleti tervét az alábbi tartalommal:
Bevétel
500.000 eFt
Kiadás
496.500 eFt
Eredmény
3.500 eFt
Felhívja az ügyvezetőt, hogy az üzleti terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető
Kozák Imréné képviselő: A KOMÉP Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft. Közel 90
millió forintos önkormányzati támogatás mellett éri el a fenti eredményt. El kell mondani,
hogy a pénzeszközök és értékpapírok 108 mFt-ot tesznek ki ami azt jelenti, hogy a
gazdálkodása biztos, rentábilis annak ellenére, hogy csaták vannak a különböző támogatások
odaítélésénél.
Babák Mihály polgármester: Nem lehet összehasonlítani egy nonprofit Kft-t, egy gazdasági
társasággal, részvénytársasággal, fürdővel, stb. Mindegyiket a saját módján kell értékelni. A
továbbgondolás során elképzelhető, hogy kedvezőbb működési formákat sikerül találni.
Korábban egy konzultáció eredményeként a pénzügyesek kitalálták, hogy van olcsóbb, jobb
megoldás a közüzemi feladatok ellátására. Amennyiben a nonprofit Kft. szervezeti forma
lehetőséget ad közszolgáltatások árának csökkentésére akkor át kell alakítani a céget.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, Giricz Katalin, Gombár Györgyné, Lohr
Gyula képviselő távozik az ülésteremből 11 képviselő van jelen.
Dr. Bagi László képviselő: Javasolja, hogy amennyi támogatást a fürdő kap annyit kapjon a
KOMÉP Kft. is.
Babák Mihály polgármester: Ez nem így működik, komolytalan megjegyzés.
Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye 2009. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
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napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete minden évben megtárgyalja a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény működéséről szóló beszámolót. A beszámoló kitér az eredményekre, fontosabb
eseményekre, minden olyan működést befolyásoló tényezőre ami érdeklődésre tarthat számot.
A kistérségi intézmény 11 telephellyel működik, melyből 6 telephely Szarvas várost érinti. A
9 szakfeladatból 8 szakfeladat Szarvason működik. Valamennyi ellátás normatíva által
finanszírozott, ez alól kivétel a Támogató szolgálat amely költségvetési támogatásból van
finanszírozva. Legfontosabb eredmény 2009-ben, hogy a megszorítások és a szociális
ellátások folyamatos módosítása, a normatíva csökkentése ellenére megfelelő színvonalon
sikerült valamennyi szolgáltatást működtetni és minden ellátást igénylőnek a megfelelő
ellátást nyújtani. A házi segítségnyújtás területén jogszabályi változás következtében 2010-től
férőhelyeket jelöl meg a működési engedély. Jelen pillanatban az intézmény nem rendelkezik
megfelelő személyi feltételekkel, ezért a határozatlan idejű engedélyt ideiglenesen
módosították, 2010. december 31-ig kell megfelelni. Álláshelyeket illetve személyi
feltételeket kell biztosítani. Másik jelentős változás, hogy a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2010. januártól kikerül az államilag támogatott ellátások közül és pályázati
úton kerül finanszírozásra. Ennek megfelelően az intézmény előminősítő pályázatot illetve
végleges pályázatot nyújtott be, melynek eredménye, hogy 2010-től is lehet ezt a szolgáltatást
biztosítani. Az intézmény pályázati források útján tudna fejlődni. Az idős ellátásban nagyon
kevés pályázati lehetőség van. Nem volt 2009-ben olyan pályázat amelyiken ne indult volna
az intézmény. Ennek ellenére 2009. a pályázat beadások éve volt. Nagyon sok pályázatot
nyújtottak be, de a megvalósítás áthúzódik a 2010. évre. Egy megvalósított pályázat volt a
Dózsa Gy. utcai Liliomkert klubban, ahol 14,5 mFt-ot nyertek a 15 mFt-ból. Nagyon rossz
állapotú volt az épület aminek helyreállítása megoldódott. Az ellenőrzések a kistérségi
intézményt összességében érintik mert olyan tevékenység nincs ami kizárólag Szarvas várost
érintené, egységében kezelik az intézményt. Átgondoltan, tudatosan gazdálkodtak.
Összességében a szociális és gyermekjóléti intézmény működéséhez nem igényeltek
önkormányzati hozzájárulást.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: Nagyon fontos napirendi pont ez a beszámoló ami áttekintést ad
Szarvas város szociális tevékenységéről. A szociális területen történt változások, lépések
sikertörténetként említhetők, hiszen széles körű ellátó rendszer épült ki és az intézmény nem
kér önkormányzati segítséget. Van olyan település, ahol az önkormányzat egy kisebb
volumenű ellátáshoz is 65 mFt támogatást biztosít. Sokak számára mindennapos segítséget
jelent az intézmény szolgáltatása. A fejlesztéseknél érdemes lenne azokat a telephelyeket
felsorolni ahol fejlesztés várható. Megköszöni az ott dolgozók áldozatos munkáját. A
bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
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bizottság elsősorban a pénzügyi elszámolásokra koncentrált. Nem derült ki bizottsági ülésen,
hogy a feladat ellátására Szarvas Város Önkormányzata túl a Többcélú Társulásnak nyújtott
társulási szerződésben meghatározott 500,-Ft/fő támogatáson felül adott-e vagy sem
támogatást. A benyújtott táblázat alapján látszik, hogy a feladatok ellátása nem minden
esetben fedhető le a normatívával mert a táblázat néhol mínuszt mutat és önkormányzati
támogatást igényel. Kiegészítő anyagot kért a bizottság amivel egyértelművé tehető, hogy a
feladatok kívántak-e plusz önkormányzati támogatást. A kiegészítő anyagot a bizottság
megkapta, mely szerint a szociális intézmény 2009. évi eredeti költségvetésben tervezett 6
mFt-os támogatási igénye 2009. december 31-re nulla forint lett, azaz a különböző időszakok
elszámolását követően a bevételek és kiadások fedezték a szociális ellátó hálózat költségeit.
Szarvas Város Önkormányzatától a feladat ellátásához normatíva kiegészítést nem kért a
Körös-szögi Kistérségi Társulás. Van egy 25 eFt-os tétel aminek a Körös-szögi Kistérségi
Társulásnál is szerepelni kellene de ez nem akkora mint ami a napirend tárgyalásának
kezdetekor jelentkezett. Elmondható, hogy a 2009. évben a szociális ágazat működéséhez
Szarvas Város Önkormányzatának plusz támogatással nem kellett hozzájárulni. A szöveges
részben szerepelnek a benyújtott pályázatok és azok eredményessége, de nem derül ki, hogy
Szarvas Város Önkormányzatának saját erővel hozzá kellett járulni vagy sem. Nem látható az
sem, hogy mennyivel gyarapodott a szociális ágazat a Körös-szögi Kistérségi Társulás keretén
belül. A plusz információk birtokában a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Gombár Györgyné, Giricz Katalin és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az
ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető: Valóban egy táblázatban sokkal inkább
nyomon követhetők a pályázatok. A 2009-re áthúzódott pályázathoz nem volt szükség
önkormányzati önerő biztosítására mivel 100 %-os támogatottságú volt. A beszámolóból
valóban nem derült ki, hogy milyen eszközök kerültek beszerzésre. Nincs akadálya annak,
hogy a későbbiekben táblázatos formában kerüljenek megjelenítésre.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009. évi szakmai-pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kovácsné Molnár Katalin
intézményvezető. Határidő: Értelem szerint”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009. évi
szakmai-pénzügyi beszámolóját.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
Határidő:
Értelem szerint
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
2009. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Bagaméri László intézményvezető
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Bagaméri László intézményvezetőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hodálik Pál és Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Bagaméri László intézményvezető: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán
Szolgáltató Központ 2008.augusztus 1-jével alakult intézmény ami komplex ellátást foglal
magában. Az ellátottak köré szervezi az intézmény az ellátási formákat. Három ágazatot ölel
fel – oktatási, szociális, egészségügyi ágazat. Ennek megfelelően három intézményegységre
tagolódik az intézmény. Az oktatási ágazat feladatait a Pedagógiai Szakszolgálat látja el, a
szociális ágazati feladatokat a Családsegítő és Népjóléti Szolgálat mely kiegészült a
Tanyagondnoki Szolgálattal, az egészségügyi feladatokat pedig a Védőnői Szolgálat teljesíti.
Az intézmény komplexitásában az ellátottak köré egy teljes védőernyőt tart, de ez nem jelenti,
hogy mindenkit túlsegítenek, még azt is aki erre nem rászoruló. Aki rászoruló azt olyan
mértékben segítik amennyire szüksége van. Ez vonatkozik a gyermekekre és családjaikra is.
A Pedagógiai Szakszolgálat oktatási feladatként 872 fő után kap állami normatívát. Ebből az
össz ellátotti létszámból 67,25%-al részesedik Szarvas város. Öt szakfeladaton tevékenykedik
a Pedagógiai Szakszolgálat – nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés,
pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás. A beszámoló grafikus módon is
ábrázolja mind a szakfeladatok előző évhez való hasonlítását mind az ellátotti arányok
növekedését. Volt olyan kritika, hogy az intézmény saját magának szűri ki a feladatot. Ebben
van igazság, mert a logopédiai ellátáshoz a logopédus tud szűrni, viszont a gyógytestnevelést
a védőnők illetve az iskolaorvos segítségével lehet kiválasztani. Dinamikusan fejlődött a korai
fejlesztés igénybevétele. Legnagyobb fejlődés a nevelési tanácsadás szakfeladaton látható a
2008. évhez képest. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a Népjóléti
Bizottság részletesen megtárgyalta. A Családsegítő Szolgálat gondozási tevékenységének
ügyfélforgalmát jellemzi Szarvas esetében a 2655. Ez létszámban 354 főt jelent ami 50%-
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222 fő gondozásba vett személy esetén 80-90% közötti emelkedést mutat. A Gyermekjóléti
Szolgálat esetében az ügyfélforgalom 1350 ami 182 fő ellátását jelenti, 15 %-os növekedést
mutatott az elmúlt évihez képest. A Tanyagondnoki Szolgálat bemutatására a kiosztott
anyagban került sor. Jogos kritika volt ennek hiánya. 2009. második félévében indulhatott be
a város IV. külkerületében a tanyagondnoki szolgálat. Az év végével a körzetek áttekintése
után új körzet is kialakításra került. Ennek feladatellátását is a Humán Szolgáltató Központ
vállalta fel. Ehhez körzethatárok módosítására is szükség volt. A képviselő-testületi
határozatnak megfelelően beindult a második tanyagondnoki szolgálat is, illetve a Ótemplomi Evangélikus Egyházzal a feladat ellátását racionalizálva megpróbálták
hatékonyabbá tenni.
A Védőnői Szolgálat a területi és az iskolai védőnői munkából áll. Ez 1502 főt jelent,
melynek korosztályos bontása megtalálható a beszámoló 13. oldalán. Átfedések vannak a
különböző területek között, így 31131 alkalom illetve ügyfél regisztrálását jelenti.
Az intézmény is részesül abból a DAOP pályázatból amit az intézményvezető említett. A
gyermekjóléti szolgálatok felújításra kerülnek. Ez a kistérség településeit érinti elsősorban. A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás pályázatai közül az intézményhez kötődik 3
jelentősebb TÁMOP pályázat melyek a következők:
- információs és tanácsadói iroda valamint közösségi tér programjainak lebonyolítása 19 mFt
összegben,
- munka világába történő reintegrációt segítő pályázat 65 mFt összegben,
- biztos kezdet program országos elterjesztését jelentő gyermekház a Körös-szögi
Kistérségben 52 mFt pályázati összköltséggel.
Összesen 136 mFt összegű pályázat köthető az intézményhez.
Szarvas város elkészítette azt a pályázatot mely a Bethlen G. utcai ingatlan felújítására
vonatkozik és 55 mFt támogatást nyert. Az információs iroda a Bethlen G. utcai ingatlanhoz,
a gyermekház pedig a Kossuth u. 56-58. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódik. A DAOP
pályázat szintén a Bethlen G. utca felújítását jelentené.
Babák Mihály polgármester és Hetényi István képviselők visszatérnek az ülésterembe,
14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A pénzügyi elszámolás pontosítása vált szükségessé. A kiegészítő anyagban látható, hogy a
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátására a normatív támogatáson felül az
önkormányzatnak támogatást kellett nyújtani a 2009. évre vonatkozóan. A Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság azért tért ki részletesen az adatok pénzügyi elemzésére, mert mérleget
kell készíteni ahol a nyújtott támogatásoknak és a beszámolókban szereplő támogatásoknak
összhangban kell lenni. Bizottsági ülésen még nem volt látható, hogy ugyanazok a számok
jelennek meg vagy sem. Az utánajárás és egyeztetés kiderítette, hogy a Pedagógiai
Szakszolgálat vonatkozásában 12.618.725 Ft előirányzatot írt elő a kistérségi társulás, amiből
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megjelenik még a 10.387.954,-Ft amit a kistérség is kimutatott. A kiegészítés és pontos
elszámolás elkészült és kiadásra került. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a szakmai
beszámolón túl a pénzügyi beszámolót is elfogadásra javasolja. Nemcsak a támogató
önkormányzat kötelessége a pénzeszköz számontartása, hanem a fogadó Körös-szögi
Kistérségi Társulásnak is napra késznek kell lenni a tekintetben, hogy megkapta a támogatást
vagy sem. Senki munkája ellen nem irányult a részletes adatok mögé való betekintés, csupán
a munka megkönnyítése és a tisztánlátás érdekében történt. Összességében elmondható, hogy
a Pedagógiai Szakszolgálati feladathoz hozzá kellett járulnia Szarvas Város
Önkormányzatának. Ennek elszámolása negyedéves bontásban megtörtént. A Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság negyedéves szinten meg fogja nézni, hogy az elszámolások pontosan
megtörténnek-e.
Babák Mihály polgármester: A Pedagógiai Szakszolgálat önkormányzati támogatása 18.763
eFt. A bölcsődei ellátás 17.095 eFt-ot igényel az állami normatíván felül. Minden gyermek
támogatása 1.162 eFt, amiből Szarvas Város Önkormányzatának 300 eFt-ot kell biztosítani. A
kistérségi számviteli tempónak egyezni kell a városi és környékbeli települések számviteli
tempójával. A két költségvetés nem térhet el. Amennyiben fizetési kötelezettség jelentkezik
annak azonnal meg kell jelenni a másik oldalon is.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság minden oldalról megvizsgálta a Humán
Szolgáltató Központot és annak működését. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a
beszámolót. Megköszöni az intézményben dolgozók áldozatos munkáját. Nagyon sok
innováció is látható, hiszen nagyon sok pályázati lehetőséget ragadnak meg ami hozzájárul az
állampolgárok életminőségének javításához. Nagyon sok esetben politikai kérdések,
jelszavak, demagógiák kereszttüzébe kerül az intézmény – gondol itt a megoldásra váró
csicskakérdésre, ahol komoly szociális szakmai munkával lehet megoldást találni. Sajnos
Szarvas városban is megjelent az uzsorabűnözés. Ennek megelőzésében is nagyon sokat tud
segíteni az intézmény. Bízik abban, hogy a hatóságok is kellő képpen fogják segíteni
munkájukat.
Babák Mihály polgármester: Nagy szükség van a Humán Szolgáltató Központra a mai
viszonyok között. Büszke arra, hogy Szarvas város biztosítani tudja a szükséges összeget az
intézmény számára. Amit nem tud az iskola kulturális területen biztosítani, azt a művelődési
központ pályázatból biztosítja. A roma gyerekek nevelését az egyik alapítvány próbálja meg
segíteni. Az óvodai játékok megvásárlását szintén a Családsegítő Központ próbálja
megvalósítani pályázatok benyújtásával. A Családsegítő Szolgálat kistérségi működésben
pályázatot tud benyújtani és forrásokat tud szerezni az épület felújítására. Így egyik oldalról
kiadás jelentkezik, másik oldalról pedig megtakarítás. Továbbra is jelentőségét látja a
kistérségi munkálkodásnak.
Földesi Zoltán képviselő: Bizottsági üléseken az elhangzott gondolatok fajsúlyosan
megjelentek. Nem jó szívvel veszi amikor forint/fillérre hangzanak el a feladatellátás
költségei. Igaz, hogy a mai világ úgy működik hogy költség/haszon, minden forintnak egyezni
kell mert nagyon szigorúak a külső körülmények. Hihetetlen munkát végez az intézmény ami
ma már egy roppant nagy konglomerátum. A kistérségi együttműködés szerepe igazolódik.
Van olyan közös többszörös pl. az önkormányzati rendszerben aminél nincs ésszerűbb.
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támogatást. A feladatokat a kollégák más településeken is ellátták. A Körös-szögi Kistérség
az elsők között jött létre az itt élőkért, azok gyerekeiért, az idősekért. Kezd összecsiszolódni a
rendszer. A rendszerbe benövő gyerekek nem forint/fillér kérdése hanem ellátandó feladat
kérdése. 6 éves korig eldől egy gyermek esélye. Ha felderítik a problémát, kezelni tudják
akkor olyan szolgáltatást kap a család ami a legtöbbnek tekinthető. Hihetetlen új jelenségek
vannak amiket lokalizálni kell, mert a későbbi hatások ma még bemérhetetlenek. Az
intézményekben dolgozó kollégák hihetetlen munkát végeznek. Közel 200 mFt amit
pályázatokon elnyertek. Így jó szívvel oda lehet adni támogatásként a 18-20 mFt-ot.
Ráéreztek a pályázatok sikerére, örömére ami nagy munkával jár. A mindennapi feladatokon
túl más dolgokkal is kell foglalkozniuk.
Babák Mihály polgármester: Hiába tudjuk, hogy mi a jó, ha nincs hozzá pénz. Olyan fontos
dolgot csinál az intézmény amiről az ellátott sem tudja, hogy mennyire fontos. Ha azt szeretné
a képviselő-testület, hogy egészséges helyi társadalom legyen akkor a gyereknek meg kell
adni mindent. Ha nincs valamire kellő mennyiségű pénz akkor meg kell próbálni pályázni.
Mindent ki kell számolni és meg kell nézni, hogy hogyan lehet hozzá pénzt szerezni.
Más település dolgába eddig sem szólt bele Szarvas város. Megajánlja, hogy mit lehetne
jobban csinálni. Az idősekről való gondoskodás 10 mFt-jába került Kondoros településnek.
Minden évben a költségvetésből támogatta. Olyan üzemgazdasági megoldásokat sikerült
kitalálni amivel egy fillérjébe sem kerül Kondorosnak az idősekről való gondoskodás. Van aki
ezt megérti és van aki nem. Amikor nem adtak egy fillért sem a nevelési tanácsadóhoz, akkor
is csinálta a város és meg van az eredménye. Tudni kell, hogy mihez mennyi pénz kell és mi
az optimális költés. Pályázni kell, mert a költségvetési hiányt csökkenteni kell. A kistérségben
nem mindenki vesz részt egyformán különböző tevékenységekben. Van aki vitatja ennek
fontosságát, de ez minden település belügye. Kondoros sem fogja megköszönni, de a
dolgozóknak egy szavuk nem volt. A dolgozók megértették a változást, tudták, hogy nem a
főnök a fontos hanem az, hogy megélhetésük legyen.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató
Központja 2009. évi szakmai-pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Bagaméri László
intézményvezető. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
255/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 2009. évi szakmaipénzügyi beszámolóját.

- 29 Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Bagaméri László intézményvezető
Értelem szerint

Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, Lohr Gyula és Hodálik Pál képviselők nem
térnek vissza az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Minőségirányítási rendszer további tanúsítása, auditálásra vonatkozó
szerződések megkötése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Önkormányzata 2007-ben kötött
szerződést a GüteZert Magyarország Kft-vel a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási
rendszerének tanúsítására, illetve ugyanebben az évben kötött szerződést a DPK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a minőségirányítási rendszer fenntartására, fejlesztésére,
ismétlő audit végrehajtására. A szerződések 3 évre szóltak, így azok az idei évben lejárnak. A
két Kft. megkereste ajánlatával az önkormányzatot melyeket a gazdasági válság okozta
nehézségekre hivatkozva csökkenteni kért az önkormányzat. A Kft.-k a kérésnek megfelelően
kedvezőbb ajánlatokat nyújtottak. A szerződések elfogadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Szarvas Város
Polgármesteri Hivatala minőségirányítási rendszerének felügyeletére, auditálására a DPK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megküldött – az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező – vállalkozói szerződést, a benne foglalt 240.000,-Ft+ÁFA/év (bruttó 300.000 Ft/év)
árajánlattal együtt.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozói szerződés aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. április 30-ig.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
256/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja Szarvas Város Polgármesteri Hivatala minőségirányítási
rendszerének felügyeletére, auditálására a DPK Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. által megküldött – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – vállalkozói
szerződést, a benne foglalt 240.000,-Ft+ÁFA/év (bruttó 300.000 Ft/év)
árajánlattal együtt.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozói szerződés aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2010. április 30-ig.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
2.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Szarvas Város
Polgármesteri Hivatala minőségirányítási rendszerének tanúsítására, auditálására a GüteZert
Magyarország Kft. által megküldött – az előterjesztés 2. számú mellékletét képező –
szerződést, a benne foglalt 256.000 Ft+ÁFA/év (bruttó: 320.000,-Ft/év) árajánlattal együtt.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. április 30-ig.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja Szarvas Város Polgármesteri Hivatala minőségirányítási
rendszerének tanúsítására, auditálására a GüteZert Magyarország Kft. által
megküldött – az előterjesztés 2. számú mellékletét képező – szerződést, a benne
foglalt 256.000 Ft+ÁFA/év (bruttó: 320.000,-Ft/év) árajánlattal együtt.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2010. április 30-ig.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
2.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége beiratkozási rendje 2010/2011-es
tanévre
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A nevelési és oktatási intézmények működési
rendjéről szóló 11/1994. MKM. rendelet határozza meg az alapfokú művészetoktatási
intézmények beiratkozási rendjét és a beiratkozás időpontját. Az elmúlt évhez hasonlóan a
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola elkészítette a 2010/2011. tanévre vonatkozó
beiratkozási rendjét illetve meghatározta a beiratkozás idejét. A határozati javaslat tartalmazza
az indítandó tanszakokat illetve az indítandó csoportok számát. A Chován Kálmán Művészeti
Alapiskola vezetője a polgármester úr kérésének megfelelően beküldött egy tájékoztatót a
létszámok meghatározására és a finanszírozásra vonatkozóan. Mindezek alapján kéri a
határozati javaslat elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyetértett az előterjesztéssel.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége 2010/2011-es tanév beiratkozási rendjét, az alábbiak
szerint szabályozza:
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2.) néptánc előképző a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
3.) társastánc előképző a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
4.) képzőművészet előképző legalább 15 fővel indítható,
5.) néptánc első osztály a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
6.) társastánc első osztály a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
7.) képzőművészet első osztály legalább 15 fővel indítható,
8.) dráma tagozat első osztály a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
A beiratkozás időpontja 2010. június 10-11. napja 14.00 és 18.00 óra között.
A beiratkozás során a működési felvételi körzetbe tartozó gyermekeket fel kell venni. A
szülőket fentiekről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A beiratkozás eredményéről
az intézményvezető 2010. augusztus 15-ig jelentést köteles tenni.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Brachna Irén intézményegységvezető. Határidő: 2010. augusztus 15-ig”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
258/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szarvasi Általános
Művelődési
Központ
Chován
Kálmán
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményegysége 2010/2011-es tanév beiratkozási rendjét, az alábbiak szerint
szabályozza:
1.) zene előképző a törvényben előírt maximum
létszámmal, 15 fővel indítható,
2.) néptánc előképző a törvényben előírt maximum
létszámmal, 20 fővel indítható,
3.) társastánc előképző a törvényben előírt maximum
létszámmal, 20 fővel indítható,
4.) képzőművészet előképző legalább 15 fővel indítható,
5.) néptánc első osztály a törvényben előírt maximum
létszámmal, 20 fővel indítható,
6.) társastánc első osztály a törvényben előírt maximum
létszámmal, 20 fővel indítható,
7.) képzőművészet első osztály legalább 15 fővel
indítható,
8.) dráma tagozat első osztály a törvényben előírt
maximum létszámmal, 20 fővel indítható,
A beiratkozás időpontja 2010. június 10-11. napja 14.00 és 18.00 óra között.
A beiratkozás során a működési felvételi körzetbe tartozó gyermekeket fel kell
venni. A szülőket fentiekről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A
beiratkozás eredményéről az intézményvezető 2010. augusztus 15-ig jelentést
köteles tenni.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Brachna Irén intézményegység-vezető
2010. augusztus 15-ig

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Közoktatási intézmények pedagógus-továbbképzési (beiskolázási) terve
a 2010. évre
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvényben foglaltak
szerint minden pedagógust megillet az a jog, hogy ismereteit bővítse. A közoktatási
intézmények 2008-2013. időszakra vonatkozóan elkészített 5 éves pedagógus továbbképzési
terve alapján elkészítették a 2010. évre vonatkozó beiskolázási tervüket is. Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye beiskolázási terve az előterjesztés 1.) sz.
mellékletét, a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola beiskolázási terve a 2.) sz. mellékletet
képezi. Az anyag tartalmazza a továbbképzésre fordítható összegeket is. A 277/1997. korm.
sz. rendelet szerint a fenntartó ellenőrizheti a beiskolázási terv pedagógiai programmal való
összhangját illetve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás megtartását. A
beiskolázási tervek ezek alapján készültek el.
Hodálik Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi az érintett intézmények vezetőit, rendben találjáke az előterjesztést?
Kohut Andrásné főigazgató: Igen.
Csasztvan András igazgató: Igen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést. Elképzelhető, hogy ez az előterjesztés utoljára van a képviselő-testület előtt
ebben a formában. A mai jogszabályok világossá teszik a feladatot. Az intézményvezetők
által elmondottakból kiderül, hogy nem teljességgel életszerű ma már ez a dolog. Az oktatás
irányítás vagy megfelelő hátteret biztosít vagy pedig az intézmények úgy fognak kalkulálni,
hogy csak odaküldik továbbképzésre a kollégákat ami munkavégzésükhöz feltétlenül
szükséges. Ma disszonancia van a rendszerben. A pedagógus képzés, továbbképzés, átképzés
olyan egységes szakmailag alátámasztott irányt kellene hogy vegyen ami az oktatással
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nem tudják vállalni egy-egy továbbképzés esetén, holott a törvényi előírások kötelezővé
teszik azokat. Az intézmények és a fenntartó önkormányzatok nem sokat tudnak tenni. Súlyos
pénzekről van szó. Bizonyos értelemben a szakma (oktatási továbbképzés) is elanyagiasodott,
érdekviszonyok jelentek meg. A tudás megújítása minden területen szükséges, de ennek ma
még nem látszik a módja. Ezen a területen is lépésekre kényszerül vagy az oktatási
kormányzat vagy az oktatás finanszírozás.
Babák Mihály polgármester: Ha valaki egy oktatási intézményben tanítani akar akkor az
alapdiplomát meg kell szerezni a saját pénzén. Ma rengeteg diplomás fiatal van. Ha valaki
nem képzi magát akkor afölött az idő eljár. Ha a szakképesítési feltételeket nem tudja
teljesíteni akkor nem tartanak rá igényt. A munkáltatók ebben tovább nem vesznek részt.
Mindent meg kell tenni azért, hogy csak a hatékony képzéseken vegyenek részt az
alkalmazottak és hogy a legképzettebbek legyenek a pedagógusok.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 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 a fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2010/2011-es tanévre
vonatkozó beiskolázási terveit megismerte. A felülvizsgálat során megállapította, hogy azok
összhangban vannak a nevelési és pedagógiai programokkal, továbbá nem igényelnek
önkormányzati támogatást, ezért az abban foglaltak megvalósítását támogatja.
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon képzésekben való
részvételeit támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, melyek a dolgozók
munkaköréhez szorosan kapcsolódnak, illetve a minőségi oktatást segítik elő.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Kohut Andrásné főigazgató, Brachna Irén
intézményegység-vezető. Határidő: értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
259/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
közoktatási intézmények 2010/2011-es tanévre vonatkozó beiskolázási terveit
megismerte. A felülvizsgálat során megállapította, hogy azok összhangban
vannak a nevelési és pedagógiai programokkal, továbbá nem igényelnek
önkormányzati támogatást, ezért az abban foglaltak megvalósítását támogatja.
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon
képzésekben való részvételeit támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási
tervben, melyek a dolgozók munkaköréhez szorosan kapcsolódnak, illetve a
minőségi oktatást segítik elő.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Brachna Irén intézményegység-vezető
értelem szerint

Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: A középiskolákban ballagásra, érettségire kerül sor az elkövetkező
hetekben. Megköszöni a tantestületek munkáját. Valamennyi képviselő nevében köszönti az
intézmények pedagógusait, ballagó diákjait.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Önkormányzati készfizető kezesség vállalása a Körös-szögi Nonprofit
Kft. folyószámla hiteléhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Körös-szögi Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy a fennálló, de májusban lejáró 10 mFt összegű folyószámla
hiteléhez további egy év készfizető kezességvállalást eszközöljön. A készfizető
kezességvállalás 2011. május 19-ig szólna. A képviselő-testület döntését csatolni szükséges a
folyószámla hitelkérelem mellé.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a kérelmet. A
bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Nonprofit Kft. által az OTP Bank NyRt-nél
meglévő 10 mFt összegű folyószámla hitelkeretre és annak kamataira készfizető kezességet
vállal 2010. május 19-től 2011. május 19-ig.
Határidő: 2010. május 19. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Hetényi István ügyvezető igazgató.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
260/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Nonprofit Kft. által az OTP Bank NyRt-nél meglévő 10 mFt összegű
folyószámla hitelkeretre és annak kamataira készfizető kezességet vállal 2010.
május 19-től 2011. május 19-ig.
Határidő:
2010. május 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

A Liget Hotel Kft. közérdekű felajánlása
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 Liget Hotel Kft. képviseletében Bogdán
Tamás hoteligazgató közérdekű felajánlást tett Szarvas Város Önkormányzata számára. A
Liget Hotel Kft. egy multifunkciós nyomtató-fénymásolót ajánlott fel a polgármesteri
hivatalban folyó munka segítésére. A gép 4 éves, új állapotban jelenleg 583.900,-Ft-ért
vásárolható meg. A Liget Hotel Kft. vállalta, hogy a gépet a polgármesteri hivatalba szállítatja
és üzembe helyezteti. A felajánlás alapján készített megállapodás-tervezet az előterjesztés
mellékletét képezi. A vagyonrendelet szerint az ellenérték nélkül felajánlott vagyon
elfogadása a képviselő-testület hatásköre.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság jelenlévő 3 tagja többsége támogatta
az előterjesztést.
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Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jelenlévő 6 tagja
egyhangúlag támogatta és köszönettel vette a felajánlást.
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 Liget Hotel Kft. által felajánlott Canon IR 2270 típusú
multifunkciós nyomtató-fénymásoló közérdekű adományt köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. április 30.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
261/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Liget
Hotel Kft. által felajánlott Canon IR 2270 típusú multifunkciós nyomtatófénymásoló közérdekű adományt köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Lázár Zsolt és Hetényi István képviselő visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Települési Webfilm verseny megrendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2010. februárjában a képviselő-testület elé került egy
hasonló tárgyú előterjesztés. Az előterjesztés kiegészült azzal, hogy a települési webfilm
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verseny megrendezésére vonatkozó költségvetést csökkenteni lehetne bruttó 500 eFt-al. Erre
vonatkozóan egy alapítványtól felajánlás érkezett. Bruttó 16.250.000,-Ft lenne az össz
költségvetése a versenynek. Csökkentett összegű költségvetés készült arra az esetre, ha az
ORTT-hez benyújtott pályázat nem lenne sikeres. Ebben az esetben 12.500.000,-Ft lenne a
költségvetés. Ehhez a versenyhez Szarvas városnak bruttó 3.750.000,- forinttal kellene
hozzájárulni.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag nem
támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 4 jelenlévő tagja 4 igen
szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal, 2
ellenvélemény mellett támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: Úgy támogatná az előterjesztést ha a 14.) sz. bejelentésben szereplő 2
millió forintot is biztosítja a képviselő-testület.
Babák Mihály polgármester: A kettő nem hozható ilyen formában össze. Ha a képviselőtestület úgy dönt, akkor van arra pénz amit fontosnak tartanak a képviselők.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a 2010. évi „Települési webfilm verseny” Szarvas Városban
történő megrendezését. A rendezvény költségvetése bruttó 16.250.000,-Ft, az Országos
Rádió- és Televízió Testülethez benyújtott pályázat sikertelensége esetén 12.500.000 Ft –
melyből bruttó 3.750.000 Ft-ot Szarvas Város Önkormányzata biztosít.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a – Szarvas Város
Önkormányzata által, a Regionális Színház Nonprofit Kft. részére biztosított, bruttó 3.750.000
Ft összegű támogatásról szóló, az előterjesztéshez mellékelt - támogatási megállapodás
aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos további szerződések előkészítésére és
aláírására, valamint a lebonyolítással kapcsolatos egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola Pénzügy és
Gazdasági Osztály osztályvezető, Szenes János Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató. Határidő: 2010. április 28.”
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Csasztvan András igazgató: Amikor a kiadási oldal kifejtésre került akkor nettó+Áfa
értékekben fogalmaztak. Vannak olyan vásárolt szolgáltatások amelyek szintén ÁFÁ-sak
lesznek. Arányosított ÁFA-val lesz a Színház Kht. részére visszaigényelhető a befolyt
pénzösszegből származó ÁFA.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy nettó 3 millió forint támogatást biztosítson a
képviselő-testület a rendezvény megszervezéséhez. Az elhangzott módosító javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 3
ellenvélemény mellett támogatják.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelő határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 3
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
262/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2010. évi
„Települési webfilm verseny” Szarvas Városban történő megrendezését. A
rendezvény költségvetése bruttó 16.250.000,-Ft, az Országos Rádió- és Televízió
Testülethez benyújtott pályázat sikertelensége esetén 12.500.000 Ft – melyből
nettó 3.000.000 Ft-ot Szarvas Város Önkormányzata támogatásként biztosít.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a –
Szarvas Város Önkormányzata által, a Regionális Színház Nonprofit Kft. részére
biztosított, nettó 3.000.000 Ft összegű támogatásról szóló, az előterjesztéshez
mellékelt - támogatási megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Regionális Színház Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos további
szerződések előkészítésére és aláírására, valamint a lebonyolítással kapcsolatos
egyéb intézkedések megtételére.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola Pénzügy és Gazdasági Osztály osztályvezető
Szenes János Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Határidő:
2010. április 28.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Szarvas, Vágóhíd u. ½. sz. alatti társasházközösség önkormányzati
támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: 2008-ban az önkormányzat nyilvános pályázatot
írt ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatására. A költségvetésben 1 mFt összeg került
elkülönítésre erre a célra. Szarvas, Vágóhíd u. ½. sz. alatti társasházközösség adta be
pályázatát az önkormányzathoz 26 lakás hőszigetelése, homlokzatának felújítására
vonatkozóan. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elbírálta a pályázatot majd a
képviselő-testület döntött arról, hogy amennyiben az Önkormányzati Minisztérium támogatja
a társasházközösség pályázatát, akkor az önkormányzat is biztosítja az 1 mFt összeget. Az
előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzati Minisztérium levele melyben a teljes
pályázati program támogatásáról tájékoztatta a társasházközösséget. Ennek alapján került
elkészítésre az önkormányzat és a társasházközösség közötti támogatási megállapodás.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Annak idején a bizottság javasolta a támogatás biztosítását. Egyetlen pályázó
volt, a Vágóhíd u. ½. sz. alatti lakóközösség. Örömmel vette a bizottság, hogy elnyerték a
pályázatot és javasolja a támogatás biztosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Miután a támogatási szerződés 2012. év végéig szól legkésőbb, célszerű lenne a határozati
javaslatban az elszámolást 2012. év végéig meghatározni. Ha nem kapja meg a támogatást
akkor nem tud elszámolni ebben az évben.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító javaslatot 16 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az elfogadott módosító
javaslatnak megfelelő határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Vágóhíd u. ½. sz. alatti
társasházközösség 26 lakást érintő homlokzat és födém hőszigetelésének felújítására összesen
bruttó 1.000.000,-Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít. A támogatással a
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elszámolni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. április 23. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
263/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Vágóhíd u. ½. sz. alatti társasházközösség 26 lakást érintő homlokzat és födém
hőszigetelésének felújítására összesen bruttó 1.000.000,-Ft összegű fejlesztési
támogatást biztosít. A támogatással a társasházközösség köteles 2012. december
31-ig a Megállapodásban foglaltak szerint elszámolni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására.
Határidő:
2010. április 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Ügyvédi és könyvvizsgálói árajánlat elfogadása a Gyomaendrődi
Hulladéklerakó
üzemeltetése
céljából
létrehozandó
Kft.
megalakításához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Tekintettel arra, hogy 2010. májusában a Remondis Kft-vel kötött
üzemeltetési szerződés megszűnik, gazdasági társaság megalakulására kerül sor. A Társulási
Tanács árajánlatot kért az alapítandó társaság jogi és könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
Az ügyvédi feladatok ellátására a Darázs és Társa Ügyvédi Irodától, melynek árajánlata
250.000,-Ft+ÁFA, a könyvvizsgálói feladatok ellátására pedig Cséffai János könyvvizsgálótól
aki 150.000,-Ft+ÁFA összegért vállalta a megbízást. Ez az alapítással kapcsolatos egyszeri
díj, mely az alapítás költségei között elszámolható. Természetesen a költség arányos része
terheli Szarvas várost.
Babák Mihály polgármester: Meg kellene fontolni nonprofit cég létrehozását. Ha nem
törekszik a cég profitra akkor arra kell törekedni, hogy a szolgáltatás díjait csökkentse
Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
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Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 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 Önkormányzata
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetése céljából
létrehozandó gazdasági társaság megalakításának ügyvédi feladataival a Társulási Tanács a
Darázs és Társai Ügyvédi Irodát (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) bízza meg 250.000,Ft+ÁFA megbízási díj mellett, a könyvvizsgálói feladatok ellátásával pedig Cséffai János
könyvvizsgálót (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.) bízza meg 150.000,-Ft+ÁFA megbízási
díj mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen határozatáról a
Társulási Tanácsot értesítse.
Határidő: 2010.április 23. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
264/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrődi
Regionális Hulladéklerakó üzemeltetése céljából létrehozandó gazdasági társaság
megalakításának ügyvédi feladataival a Társulási Tanács a Darázs és Társai
Ügyvédi Irodát (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) bízza meg 250.000,-Ft+ÁFA
megbízási díj mellett, a könyvvizsgálói feladatok ellátásával pedig Cséffai János
könyvvizsgálót (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.) bízza meg 150.000,-Ft+ÁFA
megbízási díj mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen
határozatáról a Társulási Tanácsot értesítse.
Határidő:
2010.április 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Illegális hulladéklerakók felszámolására szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2009-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatot írt ki illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására.
Szarvas Város Önkormányzata 2009. április 23-án döntött arról, hogy a pályázati kiírásra a
városban Krakó városrész területén a közterületeken elhagyott hulladékok begyűjtésére és
megfelelő kezelésére, ártalmatlanítására nyújt be pályázatot. 2010. március 22-én érkezett
meg az aláírt támogatási szerződés a minisztériumtól. A támogatási szerződés szerint a
tervezett pályázati díj illetve a beruházás költsége bruttó 1.586.500,-Ft melynek 80%-át bruttó
1.269.100,-Ft-ot nyert el az önkormányzat. A város által biztosítandó önerő 20 %, mely
317.400,-Ft. A pályázatban mint a megvalósításért felelős szervezetként megjelölésre került a
KOMÉP Városgazdálkodási Kft. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság április 15-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés
mellékleteként elkészült szerződés-tervezet kerüljön aláírásra a KOMÉP Kft-vel azzal a
megkötéssel, hogy a pályázat teljes körű megvalósítását köteles ellátni a KOMÉP Kft.
Nevezetesen a fizikai hulladékgyűjtési munkákat, az elszámolás teljes körű összeállítását, a
beszámoló elkészítését, illetve a pályázatban vállalt civil szervezetekkel létrehozandó
programok megvalósítását és azok dokumentálását.
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 egyhangúlag
támogatta az előterjesztést. A bizottság örömmel vette, hogy van ilyen lehetőség. Sajnos a
szemét újratermelődik, ezért a közterület felügyelő fokozott ellenőrzésére lenne szükség.
Babák Mihály polgármester: Jó lenne ha magukba szállnának akik újratermelik a szemetet.
A város a miénk, a rendje és a rendetlensége is. Jó lenne ha mindenki a rendet követné és nem
szemetelne ott ahol nem szabad.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Lakossági segítségre van szükség az illegális hulladéklerakás
megszüntetéséhez. A lakosok éljenek a bejelentés jogával.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag támogatta.
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 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által
támogatott „Szarvas, Krakó városmellék közterületein elhagyott hulladék begyűjtése és
megfelelő kezelése” című pályázat teljeskörű megvalósítására szerződést köt a Szarvasi
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szereplő bruttó 1.586.500,-Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
265/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott „Szarvas, Krakó
városmellék közterületein elhagyott hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése”
című pályázat teljeskörű megvalósítására szerződést köt a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft-vel (5540 Szarvas, Ipartelepi út 2. sz.), a pályázatban
szereplő bruttó 1.586.500,-Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. június 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Ezüstszőlőben új játszótér kialakítására szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2009. januárjában nyújtott be az
önkormányzat pályázatot az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap egyik pályázati
kiírására, nevezetesen Ezüstszőlőben a közösségi házzal szemközti füves területen egy új
játszótér építésére. Költségvetési szervek esetében 100%-os támogatást lehetett igényelni,
azonban csak nettó módon finanszírozott a pályázat. Az akkori testületi döntés szerint az
ÁFA-t kell megtéríteni az önkormányzatnak ami a teljes bekerülés 20%-a. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján három cégtől kért ajánlatot a hivatal. Nevezetesen a
REComposite Kft-től, a Nyisztor Játékgyártó Egyéni Cégtől és a Frankó Kft-től. Nagyon
precízen járt el a bizottság, megkereste a minősítések során a KERMI minőségbiztosító
szakemberét szakvélemény kiadásának céljából. Ez alapján a bizottság úgy döntött, hogy
mivel a Frankó Kft. a beadott ajánlatában nem minősített játszótéri eszközök elhelyezésére
tett ajánlatot, hanem egyedi gyártású és egyedi minősítésű eszközökkel pályázott, ezért a
bizottság azt javasolja a testületnek, hogy az ajánlatuk kerüljön érvénytelenné nyilvánításra
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szabványnak megfelelő. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a REComposite Kft-vel
kerüljön megkötésre a szerződés nettó 10.334.983,-Ft-ért ami a pályázatban teljes egészében
elszámolható költség.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét az előterjesztő
ismertette. A bizottság bontotta és dolgozta fel az ajánlatokat. A bizottság a beterjesztett
határozati javaslat elfogadását javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Ezüstszőlői
játszótér megvalósítására szerződést köt a REComposite Kft-vel (3352 Feldebrő, Vécsi út
0226 hrsz.), az általuk ajánlott („B” változat szerint) nettó 10.334.983,-Ft+2.583.746,-Ft (25%
ÁFA), azaz bruttó 12.918.729,-Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. április 23. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Bagi László képviselő: Fel van sorolva a játszótéri eszközöknél a vizsgálati jegyzőkönyv
is 16 db. Ez is játék?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Kötelező minden játszótéri eszközt a
beépítése és elhelyezése után egyedileg is minősíttetni a helyszínen. Ezeknek a
jegyzőkönyveknek a darabszáma a játszótérnél került felsorolásra mivel az eszközökhöz
tartozik.
Babák Mihály polgármester: Az eszközök tartozéka a minőségi tanúsítvány. Nem 20% az
ÁFA hanem 25%. Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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266/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Ezüstszőlői játszótér megvalósítására
szerződést köt a REComposite Kft-vel (3352 Feldebrő, Vécsi út 0226 hrsz.), az
általuk ajánlott („B” változat szerint) nettó 10.334.983,-Ft+2.583.746,-Ft (25%
ÁFA), azaz bruttó 12.918.729,-Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálati Dokumentáció elkészítése a
szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2010. április 30-i határidővel benyújtásra
kerülhet a város szennyvíztisztító rendszerének korszerűsítésére vonatkozó pályázat. Ahhoz,
hogy a pályázatot be tudja nyújtani a város, a 314/2005. korm. sz. rendelet szerint kötelező
elkészíteni az előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentációt. Ennek elkészítésére három
cégtől kért ajánlatot a hivatal A Silcem Natúr Bt-től, az Insula Bau Kft-től illetve a Körös Öko
Trend Kft-től. Mindhárom cég benyújtotta ajánlatát az április 9-i határidőig. Ezek közül a
legkedvezőbb ajánlatot az Insula Bau Kft. tette 600 eFt + ÁFA egyösszegű vállalási árral.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat, a
beterjesztett határozati javaslat szerint javasolja elfogadásra. A legalacsonyabb összegű
ajánlattevővel javasolja megkötni a szerződést. A cég megfelelő referenciával is rendelkezik.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
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ismertetésére.
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 Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálati Dokumentáció elkészítésére
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Insula Bau Kft.-vel (5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 8. sz.) az általuk ajánlott nettó 600.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 750.000,-Ft
vállalási árral. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2010. április 23. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
267/2010.(IV.22.) 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
Előzetes Környezetvédelmi Vizsgálati Dokumentáció elkészítésére szerződést köt
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Insula Bau Kft.-vel (5500 Gyomaendrőd, Kossuth
L. u. 8. sz.) az általuk ajánlott nettó 600.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 750.000,-Ft
vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Nyertes Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálójának kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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támogatásból megvalósuló pályázat van folyamatban. Nevezetesen az óvodák felújítására
vonatkozó pályázat, a Fő téri Általános Iskola beruházása, az Ipari parkban új inkubátorház
építése, gyalogtúra útvonalak kialakítása illetve a szakorvosi rendelő fejlesztése. Ezekben a
pályázatokban kötelező a független könyvvizsgálatra szerződés kötni egy könyvvizsgáló
céggel. Ahhoz, hogy a projektekben a független könyvvizsgálatnak az elvégzésére a
feltételeket teljesíteni lehessen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján 7 cég
került felkérésre ajánlattételre. A cégek feladata a záró kifizetési kérelmek tartalmi és formai
ellenőrzése valamint ezt követően a könyvvizsgálói igazolás elkészítése. A 7 ajánlattételre
felkért cég közül határidőre csak hárman adták be ajánlatukat. Ennek valószínű az az oka,
hogy a Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalása szerint önkormányzati nyertes pályázatoknál
könyvvizsgálatra csak olyan könyvvizsgáló személy illetve cég adhat ajánlatot akinek meg
van a költségvetési szerveknél szükséges ismerete és végzettsége is. A bizottság mind az 5
pályázat esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő könyvvizsgáló céget javasolja nyertesként
kihirdetni. Így a szarvasi székhelyű Kenzál Kft-vel az óvodák felújítására bruttó 750.000,-Ft
összegben, a gyalogtúra útvonalak kialakítására vonatkozó pályázat könyvvizsgálatára bruttó
500 eFt-ért javasolja a szerződés megkötését. A budapesti székhelyű Gyöngy-audit Kft-vel a
három nagyobb értékű pályázatra vonatkozóan javasolja a szerződéskötést: Fő téri Általános
Iskola felújítása bruttó 1.100 eFt, az Ipari park fejlesztési pályázata bruttó 1.200 eFt és a
szakorvosi rendelő pályázata bruttó 900.000,-Ft.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat felbontotta és
javasolja, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel kerüljön sor szerződéskötésre. A
könyvvizsgálatra felkért cégek a megfelelő szakmai tapasztalattal, referenciákkal
rendelkeznek, a feladatot el tudják látni. Örömteli, hogy szarvasi cég is van a pályázók között.
A bizottság a beterjesztett határozati javaslat szerint javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja
elfogadásra a határozati javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: 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 úgy dönt, hogy a „Szarvas Város Közoktatási
Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése" c. nyertes DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0037
pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Kenzál Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút u. 39/A. sz.) az általuk ajánlott nettó 600.000,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó 750.000,- Ft vállalási árral.
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megtételére. Határidő: 2010. április 23. 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:
268/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése" c. nyertes
DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0037 pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Kenzál Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút
u. 39/A. sz.) az általuk ajánlott nettó 600.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 750.000,- Ft
vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
2.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. ”Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A szarvasi Fő téri Általános Iskola
infrastruktúrájának fejlesztése" c. nyertes DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0015 pályázatban
szereplő könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő GyöngyAudit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel (1034 Budapest, Bécsi út 163. sz. III.
em. 12. ajtó) az általuk ajánlott nettó 880.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.100.000,- Ft vállalási
árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. április 23. 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:
269/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A
szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése" c. nyertes DAOP-
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köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.-vel (1034 Budapest, Bécsi út 163. sz. III. em. 12. ajtó) az általuk
ajánlott nettó 880.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.100.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
2010. április 23.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
3.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvasi Ipari Park fejlesztése
inkubátorház építésével" c. nyertes DAOP-1.1.1./A-2008-0008 pályázatban szereplő
könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyöngy-Audit
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel (1034 Budapest, Bécsi út 163. sz. III. em.
12. ajtó) az általuk ajánlott nettó 960.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.200.000,- Ft vállalási
árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. április 23. 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:
270/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvasi
Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével" c. nyertes DAOP-1.1.1./A-20080008 pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Kft.-vel (1034 Budapest, Bécsi út 163. sz. III. em. 12. ajtó) az általuk ajánlott nettó
960.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.200.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
4.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a
turisztikai attrakciók elérése érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason" c.
nyertes DAOP-2.1.1./E-2008-0013 pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Kenzál Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút u. 39/A.
sz.) az általuk ajánlott nettó 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 500.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. április 23. 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:
271/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
történelmi Magyarország közepén, Szarvason" c. nyertes DAOP-2.1.1./E-20080013 pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Kenzál Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút u. 39/A. sz.) az
általuk ajánlott nettó 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 500.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
5.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 5.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas Város Önkormányzat
Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése" c. nyertes DAOP4.1.1./B-2008-0006 pályázatban szereplő könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel
(1034 Budapest, Bécsi út 163. sz. III. em. 12. ajtó) az általuk ajánlott nettó 720.000,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó 900.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. április 23. 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:
272/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé
fejlesztése" c. nyertes DAOP-4.1.1./B-2008-0006 pályázatban szereplő
könyvvizsgálat elvégzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő GyöngyAudit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel (1034 Budapest, Bécsi út
163. sz. III. em. 12. ajtó) az általuk ajánlott nettó 720.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
900.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Kozák Imréné képviselő visszatér, Hodálik Pál és Dankó Pál képviselők távoznak az
ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
13.) sz. bejelentés:

Pályázat kiírása szociálisan rászoruló szarvasi állandó lakosú személyek
üdülésének támogatására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot
hirdetett, melynek keretében 25-40 ezer forint közötti összegben nyújtana üdülési csekk
formájában támogatást a hátrányos helyzetű személyek részére. Értelmezésük szerint a
többgyermekes munkavállalók, nyugdíjasok, fogyatékossággal élőket támogatnák. Ehhez a
támogatáshoz szükséges önrész biztosítása 5-15.000,-Ft között. Ennek átvállalására tesz
javaslatot az előterjesztés pályázati eljárás formájában. A pályázati felhívás az előterjesztés
mellékleteként becsatolásra került. Feltétel, hogy 18 éven felüli legyen, állandó lakcímmel
rendelkezzen Szarvason valamint a támogatást az alapítvány állapítsa meg. Az önkormányzat
utólag finanszírozná. Hitelt érdemlően kell igazolni, hogy a támogatást elnyerte. A szociális
helyzetre tekintettel a helyi rendelet értelmében feltételként megjelölésre került egy
jövedelemhatár illetve vagyoni állapot. Az eljárást a pályáztatás lebonyolítását a Népjóléti
Bizottság végezné.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
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Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Egy 50 ezer
forintról szóló döntés. A bizottság úgy gondolta, hogy amennyiben több megfelelő pályázat
érkezik akkor nyitott keretként kezeli.
Babák Mihály polgármester: Ebben valóban nem szabad szűkmarkúnak lenni. Ha sikerül
javítani rászoruló emberek életminőségén akkor azt meg kell tenni.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 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 Önkormányzata az
előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást megismerte, azt jóváhagyja.
A jóváhagyott kiírás alapján a képviselő-testület a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
biztosított üdülési csekk önrészének összegét a szociálisan rászoruló eredményes pályázóknak
részben vagy egészben utólagosan megtéríti.
A képviselő-testület az eredményes pályázó szociálisan rászorulóknak pénzben nyújtandó,
vissza nem térítendő támogatás céljára 50.000,-Ft-os keretet állapít meg Szarvas
Önkormányzata 2010. évi szociális költségvetéséből.
A képviselő-testület a pályázat lebonyolításával Szarvas Város Önkormányzata Népjóléti
Bizottságát bízza meg, az elfogadott pályázati kiírásban leírtak szerint.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott kiírásról Szarvas város lakosságát a
helyi médián keresztül tájékoztassa. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Lázár Zsolt Népjóléti Bizottság elnöke, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott vélemények alapján módosító indítványt terjeszt
a képviselő-testület elé, mely szerint az önkormányzat 150.000,-Ft-os keretet állapítson meg.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító javaslatot 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelő határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező pályázati
kiírást megismerte, azt jóváhagyja.
A jóváhagyott kiírás alapján a képviselő-testület a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány által biztosított üdülési csekk önrészének összegét a szociálisan
rászoruló eredményes pályázóknak részben vagy egészben utólagosan megtéríti.
A képviselő-testület az eredményes pályázó szociálisan rászorulóknak pénzben
nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás céljára 150.000,-Ft-os keretet állapít
meg Szarvas Önkormányzata 2010. évi szociális költségvetéséből.
A képviselő-testület a pályázat lebonyolításával Szarvas Város Önkormányzata
Népjóléti Bizottságát bízza meg, az elfogadott pályázati kiírásban leírtak szerint.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott kiírásról Szarvas város
lakosságát a helyi médián keresztül tájékoztassa.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Lázár Zsolt Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Melis János jegyző
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme röntgen
cső vásárlására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Tüdőgyógyász Kft. írásban jelezte, hogy a
használatában lévő röntgen gép csöve elromlott, annak cseréje szükséges. Erre vonatkozóan
az előterjesztés mellékletét képezi az árajánlat új, illetve használt röntgencsőre vonatkozóan.
Kiosztott anyagban kapták meg a képviselők az eredeti határozati javaslat javítását valamint
azt a módosító javaslatot is amit három bizottság (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi
Bizottság, Népjóléti Bizottság) támogatott. Az egyik használt cső, a másik pedig egy új
röntgencső megvásárlására vonatkozik. A használt röntgencső ára 800.000,-Ft+ÁFA, az új
cső pedig 1.920.000,-Ft-ba kerül. A Tüdőgyógyász Kft. által használt gép közel 15 éves. A
mai gépekre 8-10 év garanciát vállalnak. A jövőben hamarosan ki kell cserélni a gépet. A
doktornő állásfoglalása az, hogy a használt csővel is tudja működtetni a gépet. A bizottságok
véleménye szerint elkészült a módosított határozati javaslat is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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megvásárlása mellett foglalt állást.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a módosított határozati javaslatot támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az új
röntgencső beszerzése mellett foglalt állást. Amennyiben a Kft. vezetője azt mondja, hogy
megelégszik a használt csővel is, akkor módosulhat a javaslat. Nem lehet tudni, hogy mikor
lesz pályázati lehetőség új gép megvásárlására.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése felhalmozási tartalék
keretéből biztosítja 1 db Varian RAD-8 (Emerald) új röntgen cső megvásárlásának költségét
(1.800.000,-Ft+ÁFA, beszerelés, kalibrálás és kiszállás költsége 120.000,-Ft+ÁFA összesen
1.920.000,-Ft+ÁFA), valamint biztosítja a térítésmentes használatot a Szarvasi Tüdőgyógyász
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére a 2005. szeptember 12-én kelt, az Önkormányzat és a
Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött – feladatátadási
szerződés rendelkezése alapján.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető,
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Nem javasolja elfogadni a módosított határozati javaslatot
mert a Tüdőgyógyász Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy digitális gépre lesz szükség. A
jelenlegi gépnek csak egy darabig kell működni. Felújított csővel megfelelően tudja használni
a gépet. Nem kellene új csőről dönteni ha megfelelő a felújított is.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság ülésén elhangzott, hogy lehet most spórolni 1
mFt-ot, de egyetlen élet sokkal többet ér. Ezért fogalmazódott meg, hogy amennyiben
lehetőség van rá az új csövet vásárolja meg a képviselő-testület. Amennyiben orvosilag ez
nem szükséges, akkor arról kell dönteni amit a doktornő kér.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a felújított röntgencső
megvásárlására vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a felújított röntgencső megvásárlására vonatkozó
határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi
költségvetése felhalmozási tartalék keretéből biztosítja 1 db felújított röntgen cső
megvásárlásának költségét (730.000,-Ft+ÁFA, beszerelési költség 75.000,-Ft+ÁFA összesen
805.000,-Ft+ÁFA), valamint biztosítja a térítésmentes használatot a Szarvasi Tüdőgyógyász
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére a 2005. szeptember 12-én kelt – az Önkormányzat és a
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szerződés rendelkezése alapján.
Felelős: Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő: Értelem szerint”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
274/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése
felhalmozási tartalék keretéből biztosítja 1 db felújított röntgen cső
megvásárlásának költségét (730.000,-Ft+ÁFA, beszerelési költség 75.000,Ft+ÁFA összesen 805.000,-Ft+ÁFA), valamint biztosítja a térítésmentes
használatot a Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére a
2005. szeptember 12-én kelt – az Önkormányzat és a Szarvasi Tüdőgyógyász
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött – feladatátadási szerződés
rendelkezése alapján.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
Értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Emlékplakett kivitelezőjének kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. december 18-án elfogadott 46/2009. sz. rendeletével 5 új elismerést alapított.
Ezek a „Szarvas Város Kulturális Életéért Díj”, „Szociális Tevékenységért Díj”, Szarvas
Város Turizmusáért Díj”, „Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért Díj”, „Szarvas Város Ifjú
Tehetsége” kitüntetések. A rendelet pontosan meghatározza milyen elő és hátoldalú bronz
emlékplakett jár az elismerések adományozásakor a kitüntetett személynek. A plakettek
kivitelezésére 4 helyről kért árajánlatot a hivatal. Három ajánlat érkezett: 1.) Várhelyi György,
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díjára valamint azok kivitelezésére is. Mivel a korábban alapított önkormányzati
elismerésekkel járó bronz emlékplaketteket Várhelyi György készítette és azok egyik oldalát
szeretnék felhasználni az újonnan alapított elismeréseknél is, az ő ajánlata csak 5 oldalra
tartalmaz tervezési díjat. A legkedvezőbb ajánlatot az Egyedi Egy Bt. adta. Amennyiben
elismerésenként 10-10 darabot készíttet az önkormányzat akkor tervezési díjjal együtt
400.000,-Ft+ÁFA összegbe kerül az 50 db érme. Várhelyi György ugyanerre a mennyiségre
nettó 1 mFt-os, Mihály Gábor pedig nettó 1.300 eFt-os ajánlatot adott. Mindezek alapján
javasolja a képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlatot adó Egyedi Egy Bt-vel történő
szerződéskötést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja
elfogadásra.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel javasolja a szerződéskötést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a határozati javaslatot elfogadta
és elfogadásra javasolja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. december 18-án alapított új
kitüntetések megtervezésével és kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő Egyedi Egy Btt (Madarász Károly, Dunaújváros, Mátyás király u. 4. sz.) bízza meg.
Továbbá dönt arról, hogy a plakettek elkészítéséhez szükséges 400.000,-Ft+ÁFA összeget a
2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó megállapodás
aláírásával.
Határidő: 2010. május 01. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
275/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009.
december 18-án alapított új kitüntetések megtervezésével és kivitelezésével a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Egyedi Egy Bt-t (Madarász Károly, Dunaújváros,
Mátyás király u. 4. sz.) bízza meg.
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összeget a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó
megállapodás aláírásával.
Határidő:
2010. május 01.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
ravatalozó építéshez kapcsolódó hitelfelvételéhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: A decemberi testületi ülésen döntés született arra
vonatkozóan, hogy az Ó-temetőben létesítendő ravatalozót a KOMÉP Kft. milyen forrásból
építse - saját pénzeszközei terhére, esetlegesen hitelfelvétellel, vagy visszatérítendő
önkormányzati támogatással. A képviselő-testület elé került előterjesztésben még csak az
önerő+hitel konstrukció szerepel. A beruházás 30 mFt-ba kerülne előzetes kalkuláció szerint
melyhez 27 mFt hitelt kellene felvenni a KOMÉP Kft-nek és 3 mFt önerőt kell biztosítania. A
hitelfelvételt az OTP csak akkor hagyja jóvá ha becsatolásra kerül a 27 mFt+kamatai
összeghez az önkormányzat készfizető kezességvállalása. A bizottsági üléseken új változat
kidolgozását kérték, mely szerint visszatérítendő önkormányzati támogatást kapna a Kft.
hasonlóan a többi 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft-khez. A támogatás a ravatalozó
építéséhez 24 mFt-ról szólna. Az ehhez kapcsolódó megállapodás is mellékelve van.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az önkormányzati
támogatás mellett foglalt állást.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kérte az önkormányzati
támogatásra vonatkozó javaslat kidolgozását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság már két változatról tárgyalt. A
bizottság a módosított határozati javaslatot támogatta.
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visszatérítendő önkormányzati támogatás. A hitelfelvétel egyfajta többlet költség de növeli a
cég önállóságát és felelősségét. Az önkormányzati támogatás csökkenti a fentieket, viszont az
önkormányzattól kimenő pénzt is csökkenti mert kamat nem merül fel.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a módosított határozati javaslat ismertetésére
mely visszatérítendő önkormányzati támogatás biztosítására vonatkozik.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a visszatérítendő támogatás biztosítására
vonatkozó határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt
arról, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. részére az új ravatalozó
megépítéséhez 24.000.000,-Ft azaz Huszonnégymillió forint visszatérítendő támogatást nyújt
a Megállapodásban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására, továbbá utasítja a Kft.
ügyvezetőjét a Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartására.
Határidő: 2010. április 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Pákozdi János ügyvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
276/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. részére az új ravatalozó megépítéséhez
24.000.000,-Ft azaz Huszonnégymillió forint visszatérítendő támogatást nyújt a
Megállapodásban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására, továbbá
utasítja a Kft. ügyvezetőjét a Megállapodásban foglaltak maradéktalan
betartására.
2010. április 30.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzatának pályázata az önkormányzati
tűzoltóság eszközeinek fejlesztésére, felújítására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 2010.
márciusában jelentette meg pályázatát a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére,
felújítására. A pályázók a tűzoltóságok fenntartói, így Szarvas Város Önkormányzata lehet.
Szarvas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka eljuttatta javaslatait a
beszerezhető eszközök vonatkozásában. Két változat készült. Az első változat értelmében
bevetési védőruha illetve gáztömör védőruha beszerzésére pályázna az önkormányzat. A
második változat szerint ez kiegészülne egy Mercedes sprinter gyorsbeavatkozó gépjárművel
is. A pályázati önrész a tényleges bruttó vételár 20%-a, 80% vissza nem térítendő támogatás.
Az első változat esetében bruttó 1.300 eFt lenne az önrész, a második változat esetében bruttó
10.300 eFt. A képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy melyik változatot támogatja.
Kétségtelen tény, hogy a gépjármű jelenleg nem szerepel az un. gépjármű technikai
állománytáblában, működése nem lenne még jelenleg finanszírozott, de azt az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgató előtt kezdeményezné a tűzoltóparancsnok.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a B.) változatot
támogatta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szintén a B.) változatot
támogatta. Később még lehetőség lesz eldönteni, hogy megvásárolja a város a gépjárművet
vagy sem.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az A.) változatot támogatta.
Giricz Katalin és Dankó Pál képviselők visszatérnek az ülésterembe, 17 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Az M44 megépítésével ki lehet kényszeríteni a gépjárművet az
Autópálya társaságtól. A gépjárművön lévő eszközök jelenleg rendelkezésre állnak. 20%
önerő azaz 100 mFt szükséges a laktanya építéséhez. Javasolja legyen mértéktartó a testület.
A felszerelést biztosítsa a tűzoltók részére, a gépjármű megvásárlását pedig halassza
későbbre.
Bíró Zoltán mb. tűzoltóparancsnok: Egy fejlesztési lehetőség a Mercedes sprinter
megpályázása ami jó dolog lenne. Amennyiben a képviselő-testület az A.) változat mellett
dönt, akkor azt tudomásul veszi. Reméli, hogy a későbbiek folyamán is lehetőség lesz
gépjármű pályázására.
Babák Mihály polgármester: Mennyi a gépjármű bekerülési költsége?
Bíró Zoltán mb. tűzoltóparancsnok: A gépjármű beszerzési költsége jelen piaci árak mellett
bruttó 45 mFt.
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épülete felszabaduljon. 100 millió önerő kell az új laktanyára, 10 mFt az ingatlanra. Úgy
gondolja nem engedheti meg a város, hogy gépjárművet vásároljon 20% önerővel. A
felszerelések részben a tűzoltóság birtokában vannak.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A gépjármű beszerzése mellett kíván érvelni. Miért ne
lehetne a tűzoltó laktanya mellett felszerelésre további pénzeket költeni? Zárt ülésen több 10
mFt-ért vásárolja meg a város a templom kertben lévő épületet pusztán azért, hogy ott egy
szabad terület legyen. A tűzoltóság eszközfejlesztése többet ér az üres terület keletkezésénél.
Babák Mihály polgármester: Ebben a kérdésben a képviselő-testület kollektív bölcsessége
fog dönteni. Vannak olyan igények amelyek a városrehabilitációt szolgálják és hosszú távra
meghatározzák a város képét. Az összehasonlítás igen demagóg volt. Lesz még lehetőség
korszerűbb gépjármű megvásárlására is.
Dr. Bagi László képviselő: Tudomása szerint jelenleg van olyan gépjármű ami szétdarabolja
a roncsot.
Bíró Zoltán mb. tűzoltóparancsnok: Valóban vannak olyan eszközök amikkel be tudnak
avatkozni egy közúti baleset során. A gyorsbeavatkozó gépjármű erénye nemcsak a
felszereltsége lenne hanem az is, hogy tűzeset és baleset egyidejűsége esetén a balesethez a
gyorsbeavatkozó gépjármű önállóan ki tud vonulni.
Babák Mihály polgármester: 45 mFt a bekerülési költsége, ennek 20%-át kell biztosítani
önerőként.
Bíró Zoltán mb. tűzoltóparancsnok: 9 mFt lenne az önkormányzati önerő.
Babák Mihály polgármester: A környező települések egy fillért sem adnak hozzá. Az
elhangzott vélemények alapján felkéri Dr. Melis János jegyzőt a B.) jelű határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a B.) jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt - a tűzoltóságok technikai eszközeinek
fejlesztésére, felújítására irányuló - pályázati felhívás keretében, az alábbiak szerint:
Szarvas Város Önkormányzata az alábbi eszközökre kíván pályázni:
- négy darab gáztömör védőruha,
- tíz darab bevetési védőruha,
- egy darab országúti gyorsbeavatkozó gépjármű.
A fenti eszközök beszerzésére Szarvas Város Önkormányzata biztosítja a bruttó vételár 20%ának megfelelő összeget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához
szükséges alábbi írásos nyilatkozatok megtételére:
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat az általa elnyert és átvett eszközt
készenlétben, az általa fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja, valamint

- 62 - bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz tíz éves koráig az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági
használat érdekében, oly módon, hogy a visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész
amortizációval csökkentett értéke, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat a pályázat alapján elnyert eszközre olyan
mértékű biztosítást köt, mellyel annak esetleges pótlását biztosítani tudja,
- nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat a fejlesztés érdekében átvett eszköz
üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és dologi költséget biztosítja, valamint a
technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik a beruházás előkészítésére és
lebonyolítására kijelölt szervezetekkel, végül pedig
- nyilatkozat arról, hogy Szarvas Város Önkormányzatának a támogatásból megvalósított
cél kapcsán általános forgalmi adó levonási joga nincs.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő: 2010. május 10. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Bíró
Zoltán tűzoltóparancsnok”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
277/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni
kíván az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt - a tűzoltóságok
technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására irányuló - pályázati felhívás
keretében, az alábbiak szerint:
Szarvas Város Önkormányzata az alábbi eszközökre kíván pályázni:
- négy darab gáztömör védőruha,
- tíz darab bevetési védőruha,
- egy darab országúti gyorsbeavatkozó gépjármű.
A fenti eszközök beszerzésére Szarvas Város Önkormányzata biztosítja a bruttó
vételár 20%-ának megfelelő összeget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges alábbi írásos nyilatkozatok megtételére:
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat az általa elnyert és
átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja,
valamint
- bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz tíz éves koráig az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elővásárlási jogát biztosítja a
további tűzoltósági használat érdekében, oly módon, hogy a visszavásárlási ár
maximuma a befizetett önrész amortizációval csökkentett értéke, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat a pályázat alapján elnyert eszközre
olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak esetleges pótlását biztosítani
tudja,
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átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és dologi költséget
biztosítja, valamint a technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik
a beruházás előkészítésére és lebonyolítására kijelölt szervezetekkel, végül
pedig
- nyilatkozat arról, hogy Szarvas Város Önkormányzatának a támogatásból
megvalósított cél kapcsán általános forgalmi adó levonási joga nincs.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert és a jegyzőt a
pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
Határidő:
2010. május 10.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2010.(II.05.)
sz. határozatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a Kossuth u. 19. sz. alatti bölcsőde infrastrukturális
fejlesztésére pályázatot nyújtott be a maximálisan támogatható 20 mFt-os összegre. A
pályázat elbírálója csökkentett összegű támogatást ítélt meg, 17.200 eFt-ot. Így a pályázathoz
biztosítandó 5 mFt-os összeg 4.300 eFt-ra módosul. Ehhez szükség van a képviselő-testületi
határozat módosítására.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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 Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2010.(II.05.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása, mint fenntartó által az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján benyújtandó
„Szarvas, Kossuth L. utca 19. szám alatti bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című
pályázatához szükséges önrészt (20%), bruttó 4.300.000,-Ft-ot, a 2010. évi fejlesztési tartalék
terhére biztosítja.

- 64 A határozat további része változatlan marad.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
278/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
83/2010.(II.05.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó által az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet
alapján benyújtandó „Szarvas, Kossuth L. utca 19. szám alatti bölcsőde
infrastrukturális fejlesztése” című pályázatához szükséges önrészt (20%), bruttó
4.300.000,-Ft-ot, a 2010. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
A határozat további része változatlan marad.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A bölcsőde a város ingatlana, mellyel kapcsolatban
megállapodást kell kötni. A vagyonügyeket tisztázni kell. A megállapodásnak tartalmazni
kell, hogy a kötelező fenntartást követően a felújítási vagyonnövekmény is az
önkormányzatra száll át. A megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
279/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával, mint az intézmény jelenlegi
fenntartójával az 1/2010.(I.19.) ) ÖM rendelet alapján benyújtott „Szarvas,
Kossuth L. utca 19. szám alatti bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című
pályázatával kapcsolatban, a pénzeszköz átadásával egyidejűleg megállapodást
köt.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás vállalja, hogy a pályázattal
kapcsolatos fenntartási kötelezettség lejárta után (5 év), a Szarvas, Kossuth L. u.
19. szám alatti bölcsőde ingatlanon, ezen pályázati támogatásból keletkezett
minden felújítási vagyonnövekményt térítésmentesen átad Szarvas Város
Önkormányzata tulajdonába.
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szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

DAOP „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt megvalósításához
szükséges konzorciumi szerződés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata
Gyomaendrőddel és Hunyával közösen pályázott a tavalyi év végén a közösségi közlekedés
fejlesztésére. A pályázat összesen 180 mFt össz bekerülési költséggel került benyújtásra.
Néhány nappal ezelőtt érkezett értesítés arról, hogy a pályázatot csökkentett támogatásban
(163.567.350,-Ft) részesítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mely a teljes bekerülési
költség közel 90%-a. A pályázat műszaki tartalma a három település közigazgatási területén
összesen 73 db buszmegálló különböző műszaki színvonalon történő felújítását, buszöblök
rekonstrukcióját, járdaszigetek, buszfordulók építését, fedett buszvárók elhelyezését valamint
az akadálymentes megközelítés kialakítását tartalmazza. Ezen túl a projekt eleme a szarvasi
buszpályaudvaron az utasforgalom dinamikus kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése
is. A pályázat benyújtásakor a három település konzorciumi megállapodást kötött egymással.
A megvalósításhoz szükséges a megállapodás újragondolása, un. forba megállapodás
megkötése mely az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a vagyonjogi kérdések kerüljenek rendezésre.
A konzorcium vezetője Szarvas Város Képviselő-testülete. A megállapodásban szerepeltetni
kell, hogy mindenki felel az üzemeltetésért. Tisztázni kell, hogy lehet-e három számlát kapni
vagy Szarvas városnak kell továbbszámlázni, milyen Áfa következmények vannak és
vagyonjogilag is pontosan meg kell állapodni.
Hodálik Pál képviselő: A szerződés-tervezetet áttekintette. A szerződés úgy lenne teljes, ha a
tagok maguk között rögzítenék a vagyoni és egyéb kérdéseket. Nincs tisztázva a közbeszerzés
kérdése sem. Ez a felek között vitára adhat okot.
Babák Mihály polgármester: A közbeszerzést Szarvas városnak kell lebonyolítani. A
társtelepülések a pályázat indításakor ezzel tisztában voltak. A költségek támogatás arányosan
közösek, mindenkinek viselni kell. A közbeszerzés elindítása előtt rendezni kell, hogy hány
közbeszerzést kell lebonyolítani, három számla lesz vagy egy amit Szarvas városnak kell
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kell tudni, hogy a csökkentett támogatás mellett vállalják-e az önerőt. Szarvas város vállalja
mert 51 autóbusz megálló megér ennyi önerőt.
Földesi Zoltán képviselő: A Vásártéren XXI. századi járdaburkolat kerül megépítésre. Az
egyetlen kritika az volt, hogy a pad visszakerül-e oda ahol volt. Kéri, hogy az ilyen apró
dolgokra is figyeljenek oda, mert adott esetben a legjobb szándék is elronthatja azok
hangulatát akiknek kedvezni szeretnének.
Babák Mihály polgármester: A padot azért kellett elvinni mert ki volt rohadva a talpa. Lesz
a buszmegállóban pad. Ha sikerül akkor fedett autóbusz megálló lesz paddal együtt.
Amikor nem volt Siratóban út szidták a polgármester és az alpolgármester anyját. Amikor
elkészült akkor megint szidták, mert miért járnak annyian az úton, miért sározzák össze.
Bukkanót, táblát, stb. kértek. A problémákat meg lehetne beszélni. Ha a lakosság mindenben
rendőrt, közterület felügyelőt vár és nem vállal semmilyen konfliktust a maga érdekében
akkor valóban nem lehet boldoggá tenni. A képviselő-testület mindent megtett azért, hogy
Siratóban útburkolat és buszforduló is legyen.
A megállapodás megkötését javasolja azzal, hogy a 10.) pontban kerüljenek rögzítésre a
tárgyalás során elhangzottak.
A határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
280/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP2009-3.2.1/A „Közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt megvalósítására
konzorciumi megállapodást köt Gyomaendrőd és Hunya Önkormányzatával.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2010. április 22.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vajda Péter Gimnázium nyílászáróinak mázolása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatát Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye levélben kereste meg a Vajda Péter Gimnázium
nyílászáróinak mázolásával, állagmegóvásával kapcsolatos pénzeszköz biztosításával. Az
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segédanyagok és szerszámok beszerzéséhez 842.948,-Ft szükséges. A munkálatok elvégzését
2010. június 15. utánra tervezik a tanítás zavartalanságának biztosítása miatt. A munkához a
KOMÉP Kft. segítségét is kérik. A külső homlokzat nyílászáróinak mázolásához az
anyagköltségen túl szükség van még állványokra és azok felállítási, beszerzési és bérleti díj
költségére, továbbá szakmai felügyelet és felelős műszaki vezető költségének biztosítására is
melyet az intézmény levelében jelzett. A KOMÉP Kft. jelezte, hogy nem tud a nyílászárók
mázolásába besegíteni mivel sem szakmunkás sem pedig állvány nem áll rendelkezésére. A
főigazgató illetve az intézményvezető köteles a balesetvédelmi és egyéb munkálatokat a
szakmai és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztetni.
Babák Mihály polgármester: Az iskolában végzett szakemberek vannak. Gondoskodjon az
iskola arról, hogy biztonságosan meg legyen oldva. Van felelős vezető, jelölje ki, hogy ki
felel ezért a festésért. Szakember van, aki az iskolában oktat. Le kell mázolni az ablakokat és
az ajtókat – ehhez a pénzt az önkormányzat biztosítja. A vezető a rábízott vagyonról
gondoskodjon. Nem lehet hagyni lefagyni a vezetéket, eldugulva hagyni a csatornát. Javasolja
850.000,-Ft biztosítását anyagra. Az intézmény főigazgatóját meg kell bízni azzal, hogy
nevezzen ki felelős munkairányítót aki a biztonságra és a minőségre is ügyel. A képviselőtestület felé az összeggel el kell számolni.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a határozati javaslat módosítását 850.000,-Ft-ra. A
főigazgatót hatalmazza fel a testület a munkák szakmai irányítására és az anyagok
beszerzésére és a képviselő-testület felé történő elszámolásra.
Az elhangzott javaslattal kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
281/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda Péter
Gimnázium nyílászáróinak mázolásához szükséges anyagok, segédanyagok és
szerszámok beszerzéséhez, valamint az ablakkönyöklők és tokok kisebb
javításához szükséges 850.000-Ft-ot a 2010. évi költségvetés Intézményi
ingatlanok karbantartásának terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
valamint utasítja a főigazgatót a munkálatok szakmai és balesetvédelmi
előírásoknak megfelelő elvégzésére.
Felhatalmazza a főigazgatót a munkák szakmai irányítására, az anyagok
beszerzésére és utasítja a munkák elvégzését követően a Képviselő-testület felé
történő elszámolásra.
pénzeszköz biztosítása: 2010. május 30.
Határidő:
Munka elvégzése: 2010. szeptember 01.
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Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Rejtő József, Lohr Gyula, Kozák Imréné képviselők távoznak az ülésteremből, 13
képviselő van jelen.
21.) sz. bejelentés:

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Ifjúsági és Sportbizottság döntött a részére
biztosított alapok felosztásáról. Az Önkormányzati törvény rendelkezései értelmében az
alapítványok támogatásához a képviselő-testület döntése is szükséges amit át nem ruházható
hatáskörben kell gyakorolnia. A bizottság több alapítványnak nyújtott támogatást a
Sportrendezvény Alap és az Ifjúsági Alap terhére is. A „Kortalanul” Közalapítvány 10.000,Ft, a Bóbita Alapítvány 10 eFt, az „Emberöltő” Alapítvány 10 eFt-ot kapott a
Sportrendezvény Alapból. Az Ifjúsági Alap pályázaton a „Kortalanul” Közalapítvány 10.000,Ft, a Tündérvár Családi napközi 10.000,-Ft-ot, a Középhalmi Evangélikus Misszió 15 eFt-ot,
a Bóbita Alapítvány 10.000,-Ft-ot, az „Emberöltő” Alapítvány pedig 15.000,-Ft támogatásban
részesül amennyiben a képviselő-testület ezt jóváhagyja.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság kéri elfogadni az előterjesztést. A
törvényi kötelezettségnek eleget téve az alapítványoknak megítélt összeget jóvá kell hagyni a
képviselő-testületnek.
Babák Mihály polgármester: Bejelenti, hogy személye, Giricz Katalin és Hodálik Pál
képviselők nem vesznek részt a szavazásban mivel az „Emberöltő” Alapítványnál alapítók.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 10 képviselő vesz részt
a szavazásban – 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
282/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az Ifjúsági és Sportbizottság által kiírt Sportrendezvény Alapra benyújtott
alapítványi pályázatok támogatását az alábbi szerint:
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Bóbita Alapítvány
„Emberöltő” Alapítvány
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 23.

10 eFt
10 eFt
10 eFt

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 10 képviselő vesz részt
a szavazásban – 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
283/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az Ifjúsági és Sportbizottság által kiírt Ifjúsági Alapra benyújtott alapítványi
pályázatok támogatását az alábbiak szerint:
„Kortalanul” Közhasznú Alapítvány
10 eFt
Tündérvár Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapítvány 10 eFt
Középhalmi Evangélikus Misszió
15 eFt
Bóbita Alapítvány
10 eFt
„Emberöltő” Alapítvány
15 eFt
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 23.
Határidő:
Dr. Molnár Mihály, Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből, Rejtő József
képviselő visszatér, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

A PCP Zöldenergia Zrt. beruházási
Hulladéklerakó területén
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

tervei

a

Gyomaendrődi

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A PCP Zöldenergia Zrt 25 helyszínen 150 milliárd forintos
beruházást hajt végre, melynek célja a hulladék újrahasznosítása. A PCP Zrt. az erre
vonatkozó támogatási szerződést a Kormánnyal már meg is kötötte és jelenleg van
folyamatban a 25 helyszín kiválasztása. A céggel az előzetes tárgyalásokat a Remondis Kft.
kezdte meg, azonban miután 2010. májusában a vele kötött megállapodás megszűnik, így a
Regionális Hulladéklerakó Társulási Tanácsának kell a tárgyalásokat tovább folytatnia.
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Polgármesteri Hivatalba, de Szarvas városhoz csak egy év késéssel 2010. március 30-án
érkeztek meg úgy, hogy 2010. április 1-jén arról már érdemben nyilatkozni kellett volna a
Társulási Tanács ülésén. A jelenlévők szintén egy év késéssel kapták meg az anyagot, így
kérték a tárgyalás elhalasztását. Két nappal ezelőtt újabb e-mailt juttatott el a gyomaendrődi
hivatal, további részleteket tartalmazó mellékletekkel együtt. Különösen nagy beruházásról
van szó, amelynek megvalósítása érinti a részben tulajdonban álló ingatlant is és gazdasági
kihatásai – a hulladéklerakási díjakra, ezen keresztül pedig a helyi díjakra gyakorolt hatása –
ugyancsak jelentősek. A gyomaendrődi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott iratok és
egyéb információk igen hézagosak, így a mai napon felelős döntés meghozatalára nem
alkalmasak. Az anyag terjedelmére tekintettel szükségesnek tartotta az anyag kiadását. Olyan
konkrét javaslatokkal kell a Társulási Tanács ülésén megjelenni amik maximálisan szem előtt
tartják Szarvas város érdekeit.
Babák Mihály polgármester: Gyomaendrőd 2009. áprilisában fontos felajánlást kapott,
melynek lényege az, hogy a hulladéklerakóból kérnek egy darab földet. A társaság jelentős
összeget nyert arra, hogy feldolgozza a hulladéklerakó anyagát, ezen kívül pedig ingyenesen
befogadja az odaszállított hulladékot. Így a lerakási díj megszűnik. Egy közhasznú társaságot,
vagy nonprofit társaságot kell létrehozni amelynek a mű kerülne a tulajdonába és Szarvas
városnak résztulajdona lenne benne. A hulladéklerakóba beérkező hulladékot bérbe adná. A
területet is bérbe adná, ahol a művet megépítik. Kormánytámogatással meg is van a pénz
hozzá. Javasolja, hogy a témához pozitívan álljon hozzá a képviselő-testület. A beruházó
beruházna, az idő pedig pénz. A Pénzügyminisztériummal kötött szerződés teljesen
jogszerűnek tűnik. A cég a feldolgozásban érdekelt, 40 munkahelyet létesít a gyomaendrődi
hulladéklerakónál mert kézzel is kell válogatni és technológiát is telepít. Fontos, hogy a
hulladéklerakó csak átmeneti lesz mert feldolgozzák a hulladékot. Így a költségek
csökkenhetnek. Lehet a szelektív hulladékgyűjtésből haszon, de Szarvas városnak nincs piaci
kapcsolata. Fontos, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékért pénzt kapjon a város mert azt nem
kell kiválogatni. Ha a telepnek ebből haszna van akkor a bérleti díjat úgy kell megállapítani,
hogy csökkentse az odaszállítás költségeit. A társulást meg kell mozgatni, hogy minél
hamarabb létrehozásra kerüljön a nonprofit gazdasági társaság vagy kft. A város vagyona
Gyomaendrődön van és nincs felosztva. Gyomaendrőd könyveiben szerepel a vagyon,
Szarvas város pedig fizeti a magas tarifát a lerakásért.
Lohr Gyula és Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, Gombár Györgyné
képviselő távozik, 13 képviselő van jelen.
Dr. Bagi László képviselő: Egyetért az elhangzottakkal. Nyugat-Európában a lerakott szemét
után adót kell fizetni ami még meg fogja drágítani a deponált szemét költségét. A tendencia
az, hogy fel kell dolgozni. Ezzel a technológiával elektromos áramot állítanak elő.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata a
PCP Zöldenergia Zrt. beruházási szándékával kapcsolatos napirendet legközelebbi rendkívüli
ülésén tárgyalja.
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információkat a gyomaendrődi önkormányzattól a megalapozott döntéshozatal érdekében.
Határidő: Legközelebbi rendkívüli ülés. Felelős: 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:
284/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a PCP Zöldenergia Zrt. beruházási szándékával
kapcsolatos napirendet legközelebbi rendkívüli ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ülés időpontjáig kérjen további
információkat a gyomaendrődi önkormányzattól a megalapozott döntéshozatal
érdekében.
Határidő:
Legközelebbi rendkívüli ülés
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Hozzájárulás a Regionális Színház Nonprofit Kft. egyesületi (alapítói)
tagságához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy járuljon hozzá a
képviselő-testület ahhoz, hogy a Kft. alapító tag lehessen a Magyarországi Nemzetiségi
Színházi Szövetség egyesületben. Ez anyagi kötelezettségvállalást nem igényel az
önkormányzat részéről. Az alapítói tagságból eredő költségek is a társaságot terhelnék.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási 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 – pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül – hozzájárul ahhoz, hogy a
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Színházi Szövetség Egyesület alapító tagja legyen.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Szenes János ügyvezető
igazgató. Határidő: Értelem szerint”
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:
285/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
pénzügyi
kötelezettségvállalás nélkül – hozzájárul ahhoz, hogy a Regionális Színház
Nonprofit Kft. (Cervinus Teátrum Szarvas) a Magyarországi Nemzetiségi
Színházi Szövetség Egyesület alapító tagja legyen.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szenes János ügyvezető igazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

A Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány közterület-használati
kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány 2010. április 21-én
érkezett levelében a mellékelt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez melynek tartalma
az, hogy 2010. június 5-én az un. Kacsató és városi strand vagy az Erzsébet-liget
térítésmentes használatát kérik a Trianoni Emléknap megtartásához. Elsődlegesen a Kacsató
és a városi strand területét. A közterületekről szóló helyi rendelet alapján a közterület
használat engedélyezése a KOMÉP Kft. hatásköre, ugyanakkor az Önkormányzati törvény
felhatalmazást ad arra, hogy a képviselő-testület bármely döntést magához vonja. Tekintettel
arra, hogy a trianoni megemlékezést - mely pártokhoz nem köthető és nem is a város hivatalos
rendezvénye - a Történelmi Emlékút Közalapítvány már szervezi. A programok kialakítása és
összehangolása a közalapítvány kuratóriumának kompetenciája. A Békés Megyei Szebb
Jövőért Alapítvány kérelme – éppen fent említettekre figyelemmel, az emlékmű közelségét
valamint a Történelmi Emlékút Közalapítvány már kialakult, megszervezett programját is
tekintve – az Erzsébet-ligeti helyszín rendelkezésre bocsátásával teljesíthető.A rendezvény
céljára tekintettel javasolja a terület térítésmentes biztosítását az Erzsébet-ligetben.
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visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A város hivatalos megemlékezését a Történelmi Emlékút
Közalapítvány szervezi. A rendezvényen politikai zászlóknak, szónokoknak nincs helye.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata
megtárgyalta a Békés Megyei Szebb Jövőért Alapítvány kérelmét és úgy dönt, hogy a
kérelmező 2010. június 5-én tartandó trianoni emléknap elnevezésű rendezvénye
megtartásához az Erzsébet-ligetben térítés-mentesen biztosít közterületet. A közterülethasználati megállapodás megkötésével az abban foglaltak érvényesítésével a Szarvasi
KOMÉP Kft-t bízza meg a képviselő-testület.
Határidő: 2010. június 05. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Pákozdi János a KOMÉP Kft.
ügyvezetője”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 2
ellenvélemény 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
286/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata megtárgyalta a Békés Megyei Szebb Jövőért
Alapítvány kérelmét és úgy dönt, hogy a kérelmező 2010. június 5-én tartandó
trianoni emléknap elnevezésű rendezvénye megtartásához az Erzsébet-ligetben
térítés-mentesen biztosít közterületet. A közterület-használati megállapodás
megkötésével az abban foglaltak érvényesítésével a Szarvasi KOMÉP Kft-t bízza
meg a képviselő-testület.
2010. június 05.
Határidő:
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János a KOMÉP Kft. ügyvezetője
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP – 3.2.11/10/1
számú pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatához történő
fenntartói nyilatkozat kibocsátása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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benyújtott egy TÁMOP pályázatot amihez nyilatkozatot kért a képviselő-testülettől. A
nyilatkozatot a képviselő-testület megadta. A pályáztató újabb nyilatkozatot kért
hiánypótlásra felszólítva a pályázó intézményt. Így a korábban kibocsátott nyilatkozatra
vonatkozó határozati javaslat visszavonása és az új tartalmú határozat meghozatala szükséges.
Tartalmilag megegyezik de formailag nem a korábban kiadott nyilatkozattal.
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:
287/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
172/2010.(II.25.) számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Azonnal

úgy

dönt,

hogy

Babák Mihály polgármester: A 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
288/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ – TÁMOP – 3.2.11/10/1. számú pályázati kiírás
keretében benyújtott – pályázatához az alábbi nyilatkozatot bocsátja ki:
„Amennyiben a Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési
Központ és Turul Mozi a TÁMOP-3.2.11/10/1. „Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című
pályázati kiírás keretében sikeresen pályázik, a támogatott beruházással
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a
projekt befejezését követő 5. év végéig Szarvas Város Önkormányzata –m int a
Szarvasi Általános Művelődési Központ fenntartója – fenntartja és üzemelteti.
Vállaljuk, a projekt szakmai befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett, hogy a támogatásból beszerzett eszközök
rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából
bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.
Tudomásul vesszük, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye
(beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzések) a fenntartási
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idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt
fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
26.) sz. bejelentés:

A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Környezet és Energia Operatív Program
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos pályázati kiírásának első értékelési határnapja 2010. április
30-án lesz. Javasolja a testületnek, hogy a szarvasi projekt elképzelés ezen határidőig kerüljön
benyújtásra. A pályázatban három fő építési tevékenység kerül megjelölésre. Új
szennyvíztisztító telep építése, a szennyvízelvezető hálózat bővítése azokban az utcákban ahol
eddig kimaradó szakaszok vannak illetve 5 meglévő szennyvíz átemelőnél új biofilterek
elhelyezése. A pályázatíró a rendelkezésre álló tervezői költségvetések alapján állítja össze a
pályázatot. A projekt teljes becsült költsége nettó 1.498.543.201,-Ft, melyből az igényelhető
támogatás 85%-os támogatási intenzitás mellett nettó 1.273.761.721 Ft. Így az önkormányzat
által biztosítandó önerő 15%-os mértéknél 224.781.480,-Ft. A KEOP pályázat útmutatójában
megjelölésre került, hogy önkormányzati pályázók esetében lehetőség van EU Önerő Alap
támogatás igénybevételére is. Ez a támogatási forma a 8/2010. ÖM rendelet alapján elérhető
Szarvas Város Önkormányzata számára is. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önerő
biztosításához az önerő 50%-át, tehát nettó 112.390.740,-Ft-ot az EU Önerő Alap támogatási
keretből igényeljen az önkormányzat. Ugyanilyen mértékű saját forrás maradna amit az
önkormányzatnak finanszírozni kellene. Az útmutató az Áfa körében is tartalmaz előírásokat,
így az Áfa elszámolására semmilyen módon nincs lehetőség. A teljes beruházásra jutó
374.635.800,-Ft-ot a teljes bekerülés Áfa-ját is meg kell finanszíroznia az önkormányzatnak.
A határozati javaslatban ki kell térni arra is, hogy ha az EU Önerő Alap támogatást mégsem
kapja meg az önkormányzat, akkor az elmaradó EU Önerő Alap támogatás mértékének
megfelelő önerőt az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-20101.2.0./B egyfordulós pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex
fejlesztése” címmel.

- 76 A pályázat összköltségének nettó 1.498.543.201,- Ft-nak a 85%-át, azaz nettó 1.273.761.721,Ft-ot a Környezet és Energia Operatív Program vissza nem térítendő támogatási keretéből
igényli meg. A pályázat megvalósításához szükséges nettó 224.781.480,- Ft önerőt, -mely a
teljes bekerülési költség 15%-a- Szarvas Város Önkormányzata két forrásból kívánja
finanszírozni.
A saját forrás összetétele: nettó 112.390.740,- Ft-ot az önkormányzat a 8/2010. (II.26.) ÖM
rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatási keretéből igényli meg;
nettó 112.390.740,- Ft-ot pedig az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartaléka terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a 8/2010. (II.26.) ÖM
rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatási keretéből igényelt támogatást nem kapja meg,
akkor a saját forrást teljes egészében a 2010. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka
terhére biztosítja.
Az önkormányzat továbbá dönt arról, hogy mivel a KEOP-pályázatban az ÁFA nem
elszámolható költség, így a teljes beruházásra vonatkozó 374.635.800,- Ft összegű ÁFA-t a
2010. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a KEOP-pályázat és az EU Önerő Alap igénylés
benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: KEOP-pályázat benyújtására 2010. április 30., EU Önerő Alap igénylés
benyújtására legkésőbb 2010. október 1. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
Babák Mihály polgármester: Olyan beruházásoknál ami termelő beruházás, ott az ÁFA-t
nem finanszírozza az unió, a bérbeadás során kapja vissza a város. Ez 598 mFt a legrosszabb
esetben. Erre kell kötelezettséget vállalni.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A teljes bruttó bekerülési költség 1,8
milliárd forint. Legrosszabb esetben, ha az EU Önerő Alapot sem kapja meg az önkormányzat
akkor közel 600 mFt az önerő, ami 32%-nak felel meg a nettó módon számított 15%-al
szemben. Amennyiben megkapja az önkormányzat az önerő támogatást akkor 26% bruttó
módon az önerő. Önerő Alap támogatás elnyerése esetén 487 mFt az önerő ami 26%-nak felel
meg.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az előterjesztés rendkívüli ülésen történő
megtárgyalását. Kéri, hogy az érintett bizottságok összevontan tárgyalják meg az
előterjesztést. Az előterjesztés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az előterjesztés napirendről való levételét
13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Dr. Melis János jegyző: 27.) sz. bejelentésként javasolja megtárgyalni a 11.) sz. zárt ülés
anyagaként kiadott előterjesztést mivel a Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagjának megválasztása c. előterjesztést nem szükséges zárt ülésen tárgyalni.
27.) sz. bejelentés:

A Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Mint a képviselők előtt ismert, Szenes János lett a
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója aki korábban a felügyelő bizottság tagja volt. A felügyelő
bizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új tag megválasztása. Körültekintő
előkészítés alapján javasolja a felügyelő bizottság tagjának 2010. május 2-től 2014. május 20.
napjáig Hódsági Ferencné Szarvas, Kossuth u. 11. sz. alatti lakost megválasztani.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 2. napjától, 2014. május 20. napjáig,
megválasztja Hódsági Ferenc Józsefné sz.: Keresztély Ágnes Éva (születési, hely, idő:
Újkígyós 1948. 12. 20., anyja neve: Jancsó Ida) 5540 Szarvas Kossuth L. utca 11. szám alatti
lakost a Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő - bizottsági tagjának.Hódsági Ferenc
Józsefné, mint a felügyelő-bizottság tagjának tiszteletdíja: 80.000 Ft/év.
A Képviselő-testület utasítja a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
társaság felügyelő-bizottsági tagjának személyében bekövetkező változást 2010. május 2.
napjától számított 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnál. 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 – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
289/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 2. napjától,
2014. május 20. napjáig, megválasztja Hódsági Ferenc Józsefné sz.: Keresztély
Ágnes Éva (születési, hely, idő: Újkígyós 1948. 12. 20., anyja neve: Jancsó Ida)
5540 Szarvas Kossuth L. utca 11. szám alatti lakost a Regionális Színház
Nonprofit Kft. felügyelő - bizottsági tagjának.
Hódsági Ferenc Józsefné, mint a felügyelő-bizottság tagjának tiszteletdíja:
80.000 Ft/év.
A Képviselő-testület utasítja a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a társaság felügyelő-bizottsági tagjának személyében bekövetkező változást
2010. május 2. napjától számított 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnál.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Egyéb bejelentések:
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A Zalka utcában a csapadékvíz elvezető rendszer pályázata nyert. Mikor várható a beruházás
megkezdése?
Babák Mihály polgármester: A Zalka utcai csapadékvíz beruházással kapcsolatos kérdésre
nem tud válaszolni.
Lázár Zsolt képviselő: A fiatalok éjszaka az üres üvegeket összetörik, szétdobálják. Először
csak a földhöz vágják, később gépkocsik, házak ablakába dobálják. A lakosság szeretné ha
rend lenne a városban. A kamera rendszer segítségével meg kell próbálni kinyomozni az
elkövetőket.
A kegyeleti helyek mellett egyre több helyen tábla jelzi, hogy tilos a dohányzás. A képviselőtestületnek meg kellene fogalmazni, hogy a templomok környékén és a temetőben legyen tilos
a dohányzás. Udvariatlanságnak és neveletlenségnek tartja amikor temetés idején a gyászolók
dohányoznak.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Zalka Máté utca csapadékvíz elvezetése
a megyei projektben szerepel aminek Kondoros Nagyközség a gesztora.
Babák Mihály polgármester: Két és fél éve húzódik. Egyrészt megfúrták, hogy ne legyen
megyei projekt. Másrészt vannak késlekedő önkormányzatok akiknek sem pénzük sem
engedélyük nem volt. Gondolkodott rajta, hogy a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz fordul.
Az eldobált üvegekkel kapcsolatban: lehet táblákat kirakni, rendőröket kivinni és mindenféle
szabályrendeletet hozni ha nincs morál a városban. Ha nem tesz feljelentést senki, akkor nem
lesz változás. Akit ez zavar az álljon ki amellett, hogy ez nem jó. Tanúskodni kell és vállalni a
feljelentést. Ha valakinek beverik az ablakát az tegyen feljelentést mert neki van kára.
Egyetemesen kijelenteni, hogy figyeljünk oda – nincs értelme. A maga módján figyeljen oda
mindenki, a közterület-felügyelő pedig tegye a dolgát. Akit sérelem ér annak vállalni kell a
tanúskodást és a feljelentést.
Lázár Zsolt képviselő: Azt kéri, hogy a 36 kamerát hétvégén éjszaka figyelje valaki és ha
rendellenességet lát akkor járjon el.
Hodálik Pál képviselő: Április 26-án Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági ülésre kerül sor
ahol megtárgyalásra kerül a Víziszínpad beruházás, a szennyvíztisztító és a hozzá kapcsolódó
hálózat fejlesztés. Kéri a képviselőket vegyenek részt az ülésen és tekintsék át a terveket
nehogy kimaradjon egy-egy fontosabb szakasz. A gyomaendrődi hulladéklerakóval
kapcsolatos elképzelést is tárgyalja a bizottság, valamint a belvíz program további bővítését
is.
Babák Mihály polgármester: Két helyen pályázott a város. Most a 136 millió forintos
pályázathoz tervet kell készíteni. A városi körgátat is rendbe kellene tenni mert 50-70 cm
hiányzik róla. Pályázni lehet rá 10% önerővel. Az ülés előtti bejáráson kérte a képviselőket,
hogy jelentkezzenek a beruházásokhoz felügyelőnek. 28 beruházás indul a városban, több
milliárd forintról van szó. Egy-két ember nem tudja felügyelni az összes beruházást.

- 79 Kiszely Mihály alpolgármester: Az első ütemben épült csapadékvíz elvezető rendszer
megépítése során kiemelten a Deák F. és a Benka Gyula utcán felbontásra kerültek a bejárók.
Sok lakossági panasz érkezett, a bejárók szétfagytak. Kéri a műszaki ellenőrzést, a garanciális
javítást.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A helyszíni bejárás során a kivitelező és a
műszaki ellenőr már megtekintette a bejárókat. További intézkedés van folyamatban a bejárók
javításával kapcsolatban.
Kozák Imréné képviselő: A társasházi lakások kukáit idegenek megtöltik szeméttel, így az
ott lakók akik fizetik a szállítási díjat nem tudják a szemetet elhelyezni.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Több helyen beviszik zárt helyre a kukákat. Ahol az
utcán van a KOMÉP Kft. feladata a hulladék elszállítása.
Babák Mihály polgármester: Nincs mindenhol lehetőség arra, hogy elzárják a kukákat. Van
néhány társasházi ingatlan ahol nem vásároltak több konténert és ezért nem fér bele. Vannak
olyan helyek is ahol a KOMÉP Kft-nek kellene egy konténert biztosítani. A Petőfi utcán a
Szappanosból bejövő üdülőtulajdonosok nem hazaviszik a szemetet hanem a legközelebbi
kukába bedobják. Itt megint a morálról van szó. Ha valakinek az üdülőjében keletkezett
szemete akkor az vigye haza, dobja ott a kukába. A KOMÉP Kft. feladata a probléma
megoldása.
Bejelenti a képviselő-testületnek, hogy elhunyt Dr. Réthy István c. apát plébános. Nem
mindenki szerette. Rigolózus ember volt, nagyon művelt, olvasott, de ugyanakkor katonás.
Amíg Szarvason volt, a képviselő-testületről mindig tisztelettel beszélt. Pártállástól
függetlenül szerette a képviselőket.
Kéri a képviselőket 1 perces néma felállással adózzanak az egyházfő emlékének.
A képviselő-testület tagjai 1 perces néma felállással adóznak Dr. Réthy István c. apát
plébános emlékének.
Babák Mihály polgármester: Lehet a közbiztonságról beszélni, de ebben cselekedni is kell.
A lehetőségeket számba vette és megtette amit lehetett. Ennek kritikáját is meg kell valósítani.
Fel kell kérni az Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy foglalatoskodjanak azokkal az
eseményekkel melyekben különböző főhatóságoktól „lepattant” a város. Ismételten meg kell
fogalmazni a kéréseket, ugyanis a közrend, közbiztonság mindenki számára fontos.
Gratulál Szarvas város rendőrkapitányának aki elismerést kapott
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket.
1.)
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága
tűzoltóparancsnokának kinevezése
2.) Szarvas ”60 lakás alatti” átjáró megnyitásának ügye
3.) Liget Apartman Kft. kérelme
4.) MÁV tulajdonát képező ingatlan megvásárlása
5.) Szarvas, Kossuth Lajos utca 25/1. szám alatti társasházi ingatlan tulajdonjogának
megszerzése

- 80 6.) „Melegétel utalványok beszerzése Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatottak részére” című közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
7.) Szarvas, Bethlen G. u. 11/2. alatti ingatlan közösségi térré fejlesztése érdekében tervezésre
beérkezett ajánlatok megtárgyalása
8.) Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítésével kapcsolatos
kiviteli tervek készítése
9.) CÉDE/2009/4028 számú „A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó
anyag és eszközbeszerzések” című nyertes pályázathoz kapcsolódó további eszközök
beszerzése
10.) „Szarvas Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése és Szarvas Város
Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastruktúrális fejlesztése projektek eszközbeszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
11.) A Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
(nyilvános ülésen megtárgyalásra került)
12.) Szakorvosi rendelő orvostechnikai és informatikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának elfogadása
13.) Szakorvosi Rendelő Szabadság utcai épületének felújításához kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési Ajánlattételi felhívás elfogadása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk.
Polgármester

Dr. Melis János sk.
jegyző
Hitelesítők:

Kozák Imréné sk.
képviselő
Írásba foglalva: 2010. április 27.

Lohr Gyula sk.
képviselő

