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Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
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Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
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Csasztvan András igazgató
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
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Tóth Sándor vagyongazda
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Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 14 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kozák Imréné és Lázár Zsolt 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.
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két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
493/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
18.) sz. bejelentés: Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlan értékesítése
19.) sz. bejelentés: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása TÁMOP-5.2.5.A-10/2
Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok „A” gyermekvédelmi
komponens elnevezésű pályázathoz szándéknyilatkozat kibocsátása
20.) sz. bejelentés: „Szarvas város belterületi belvízrendezés VII. ütem” tervezési szerződés
műszaki tartalom-változás miatti módosítása
21.) sz. bejelentés: Szarvas, Vásártér (Szabadság utca és Vágóhíd utca felőli járdát
megvilágító 9 db kandeláber cseréje) közvilágítás kivitelezése

-322.) sz. bejelentés: „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című pályázathoz kapcsolódó
idegen nyelvi képzés
23.) sz. bejelentés: A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítési
pályázatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és műszaki
ellenőrzése
24.) sz. bejelentés: Integrál Építő Zrt. közérdekű felajánlása
7.) sz. zárt ülés: Másodrendű körtöltéshez kapcsolódó töltésszakasz tulajdonjogának
rendezése
8.) sz. zárt ülés: Meghívás az 5. Testvérvárosi Találkozóra Wuxi városába
9.) sz. zárt ülés: Ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámoló nyomdai előállítása
Giricz Katalin, Besenczy Zoltán, Lohr Gyula képviselők megérkeznek az ülésterembe,
17 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 17 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006-2010. évekre
szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
Előadó: Babák Mihály polgármester
2. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(VIII.23.)
önkormányzati rendelete a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször
módosított 52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I. félévi beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
5. Önkormányzati Minőségirányítási Programból adódó intézményvezetői beszámoló
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
6. Beszámoló a közcélú foglalkoztatás 2010. I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. Bejelentések
- Szavazatszámláló Bizottsági tagok/póttagok megválasztása
- Helyi Választási Bizottság tagjainak/póttagjának megválasztása
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fordulójához történő csatlakozás
- Természetbeni szociális ellátás lehetősége
- Közterület nevének megváltoztatása
- Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása és a 2010/2011-es
tanévre vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása
- SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskola beszámolója a 2009/2010.
tanévről az Önkormányzat Minőségirányítási Program alapján
- Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda,
Nyilvános Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
- TÁMOP 3.3.2. „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” című
nyertes pályázat végrehajtásának átadása
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének kérelme a
343/2010.(V.20.) sz. határozat visszavonására
- Őszi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
- Halászlakért Egyesület támogatási kérelme
- Mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
- Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
- Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
- Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
- A KOMÉP Kft. közfeladatainak támogatása
- Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlan értékesítése
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása TÁMOP-5.2.5.A-10/2 Gyermekek és
fiatalok társadalmi integrációját segítő programok „A” gyermekvédelmi
komponens elnevezésű pályázathoz szándéknyilatkozat kibocsátása
- „Szarvas város belterületi belvízrendezés VII. ütem” tervezési szerződés
műszaki tartalom-változás miatti módosítása
- Szarvas, Vásártér (Szabadság utca és Vágóhíd utca felőli járdát megvilágító 9 db
kandeláber cseréje) közvilágítás kivitelezése
- „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című pályázathoz kapcsolódó
idegen nyelvi képzés
- A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítési pályázatával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és műszaki
ellenőrzése
- Integrál Építő Zrt. közérdekű felajánlása
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület 2010. június 24-i ülésén döntött a
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom igazgatójának megbízásáról.
Felkéri Roszik Zoltán igazgató tegyen esküt a képviselő-testület előtt.
Babák Mihály polgármester kiveszi az esküt Roszik Zoltán igazgatótól.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak Roszik Zoltán igazgatói megbízásához.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Csasztvan Attila polgári védelmi irodavezetőt
mutatkozzon be a képviselő-testület előtt.
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Polgári Védelmi Iroda irodavezetői tisztségét tölti
be. Megbízását Dr. Takács Árpád megyei igazgatótól kapta. Az irodához tartoznak Szarvas
város és a környező települések (Kondoros, Békésszentandrás, Kardos, Örménykút,
Csabacsüd)
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2006-2010. évekre szóló gazdasági programjának végrehajtásáról
Előadó: Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A kiadott ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámolót
valamennyi bizottság megtárgyalta. Az elhangzott véleményeket, valamint a polgármester és
alpolgármesterek által leadott további kiegészítéseket a kiosztott anyag tartalmazza. A
táblázatok kiegészültek további kimutatásokkal (intézmények és kistérség által elnyert
pályázatok felsorolásával, a bizottsági üléseken való részvétel megjelenítésével). Számos
módosítás, pontosítás született. A mai ülésen lehetőség van az esetleges hibák javítására,
kiegészítések beépítésére.
A nyomdával egyeztetni szükséges annak érdekében, hogy szeptember 15-ig az anyag 8500
példányban elkészüljön és a város valamennyi háztartásába eljusson.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület 4 évet dolgozott a hivatalával és
intézményeivel. Ez a város beszámolója az eltelt 4 évről. Fontos követelmény a
közérthetőség, az átláthatóság, áttekinthetőség, viszonylagos teljesség és a pontosság.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a
ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámolót. Az ülésen elhangzott kívánságok, kérések a
kiosztott anyagba beépítésre kerültek. A bizottság minden jelenlévő tagja elfogadta a
beszámolót. A korábbi gazdaságfejlesztési programban megfogalmazott célok teljesültek a
programban. Az egyik legfőbb cél az volt, hogy lehetőleg minél jelentősebb összegű Európai
Uniós forrást sikerüljön megszerezni és a támogatások mértéke ne kerüljön 75% alá. A
pályázatok összesítéséből látható, hogy a képviselő-testület ezt a feladatot végrehajtotta.
Voltak olyan pályázatok amik kisebb támogatási mértéket élveztek, de a képviselő-testület
úgy döntött, hogy fontosak a város életében. Ilyen volt az inkubátorház pályázat ami csak
50% támogatást nyert a kormányzat és az Európai Unió által. Olyan beruházások is voltak
melyek ennél sokkal jelentősebb támogatást élveztek. Megköszöni a bizottság és az azt
kiszolgáló személyzet munkáját. A bizottság 7 taggal dolgozott. Képviselő tagjai személyén

-6kívül Giricz Katalin, Hetényi István és Dankó Pál képviselők, külsős tagjai Závoda Ferenc,
Hódsági Tamás és Sonkolyné Szekerczés Margit.
A bizottság az elmúlt 4 évben 148 ülést tartott melynek jelentős részét a közbeszerzési
feladatok ellátása tette ki. A bizottsági tagok mindig rendelkezésre álltak, sosem volt olyan,
hogy a bizottság határozatképtelen lett volna. Voltak olyan bizottsági tagok akik családi
programot hagytak ott amikor bizottsági ülésre kellett jönniük. A kitűzött célokat a képviselőtestület végrehajtotta. A következő képviselő-testületnek is jelentős munkája lesz, mivel
vannak olyan beruházások melyek folyamatban vannak. A következő testületnek ezt tovább
kell vinni, be kell fejeznie. A képviselő-testület és a bizottság mindent megtett azért, hogy a
gazdaságfejlesztési programban megfogalmazottakat végrehajtsa. Az igények folyamatosan
bővültek, és bővülnek ma is. Köszöni, hogy 4 évig a testületben dolgozhatott.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elsősorban pénzügyileg,
számszakilag vizsgálta, hogy az eltelt 4 évet érintően minden benne van-e az anyagban. A
kiadott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A gazdasági társaságok felsorolásánál nem kell kiegészíteni
vagyoni, árbevételi adatokkal a beszámolót?
Kozák Imréné képviselő: Összefoglaló táblázat elkészítését javasolja a gazdasági
társaságokra vonatkozóan. Ahol részese az önkormányzat a társaságnak, ott fel kell tüntetni,
hogy hány százalékban tulajdonos az önkormányzat. Ki kell térni a vagyoni helyzetre is –
mekkora a törzstőke, mennyi a foglalkoztatott létszám, az alakulás időpontjától a
vagyongyarapodás nagysága.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámolót, néhol még a témán túlnyúlóan is. A
bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót a jegyző által tett kiegészítésekkel. Az
eredmények biztatóak. A város lakosságának életszínvonala nem fejlődött a 4 év alatt olyan
mértékben, mint amilyen mértékben a város anyagilag gyarapodott. Reméli, hogy az
elkövetkező 4 évben ebben fordulat következik be.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az elmúlt 4 év
ciklusprogramját. Néhány kiigazítást javasolt a bizottság. Ilyen az érintőképernyős info
pontok szerepeltetése, melyek ebben a ciklusban valósultak meg valamint a wifi internet
kültéri elérhetőséget is szerepeltetni szeretné a bizottság. Javasolja, hogy a következő
ciklusban turisztikai menedzsment kerüljön beállításra. A sok turisztikai beruházás,
rendezvény megkívánja, hogy a várost turisztikailag menedzseljék.
Babák Mihály polgármester: A turisztikai menedzsment beállításáról a következő
képviselő-testület dönthet majd.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a ciklusprogram
teljesítéséről szóló beszámolót. Nagyon gazdag beszámolóról van szó. El lehet mondani, hogy
a város történetének egyik legsikeresebb időszakáról szól a beszámoló. Ennek az az oka, hogy
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évekre szóló költségvetése olyan lehetőséget teremtett az ország számára amivel élni
kötelesség volt. Ez a lehetőség minden település számára meg volt, de Szarvas város sokkal
sikeresebb volt mint a környékbeli hasonló nagyságrendű városok. Egy sor ügyben sikeres
kormányzati programokat célzott meg a város. Az uniós források adta lehetőséggel Szarvas
város sikeresen élt. A napokban több olyan oktatási beruházás kerül átadásra ami ennek a
programnak a része volt. Az előző kormány előremutató kezdeményezése volt az „Út a
munkához” program amiben ma 300-nál több szarvasi lakos vesz részt. A város vezetése
ebben a kérdésben rendkívül progresszív volt. Lehetőséget adott az embereknek arra, hogy ne
csak segélyből éljenek családok százai Szarvason. Néhány év múlva érdekes összevetést lehet
majd készíteni. Az elmúlt 4 évben nagyon jól érezte magát a testületben mert mindenki egy
célért dolgozott, ki-ki a maga szakterületének megfelelően egyfelé húzta a város szekerét.
Kéri, hogy az elkövetkező másfél hónapban a kampány időszakában ne vegyék el a
képviselők egymás kedvét, ne osszák meg a lakosságot oly módon, hogy egyoldalúan állítják
be a sikereket. A polgármester 4 éven keresztül hangoztatta, hogy 17 ember döntéséről van
szó. A döntések 99%-át egyhangúlag hozta meg a képviselő-testület. Ezt nem kellene
elrontani azzal, hogy pl. egy óvoda átadáson kampány ízű dolgok vannak. Szarvas város soha
sem kapta volna meg ezt a támogatást ha nem progresszív, ha nem pályázik. Ebben nagyon
sokak munkája benne van. Lehetőségként ott voltak az uniós források. Az elmúlt időszakban
elhangzott, hogy „van élet az unión kívül”, meg az, hogy „újjá kell építeni az országot”.
Szeretné ha mindenki büszke lenne arra a településépítésre ami Szarvason megvalósult. Nem
csak a képviselő-testület hanem a hivatal, a bizottságok, az intézmények, a civil szervezetek
és a lakosság sikere a beszámoló. Az anyag kimutatja, hogy több tíz, száz millió forintos
forrást hoztak alapítványok, civil szervezetek, intézmények a városba. Aki nem élt a
lehetőséggel az hibát, bűnt követett el a választóival szemben. A város minden lehetőséget
megragadott. Azokat a célokat lehetett kitűzni amikre pályázat volt kiírva. Az oktatástól az
egészségügyig széles a paletta. Örül annak, hogy egyéni képviselői indítványok,
megkeresések realizálódtak ebben a ciklusban. Az Ifjúsági és Sportbizottság rástartolt a
játszótér programra. Kritikaként elhangzott, hogy Ezüstszőlőben minek a játszótér? Mondja
ezt olyan akinek a városban élve jobb lehetőségei vannak. Az Ezüstszőlőben élő
kisgyermekes családok számára fontos volt a játszótér. A következő testületnek magasra lett
állítva a „léc”. Az uniós források kapcsán most erre volt lehetőség. A város időben meglépte
azokat a lehetőségeket melyek adódtak. Lehet, hogy a következő testület nem tud ennyi új
beruházást megvalósítani mert a programok zömében lefutnak, vagy köztes állapotba
kerülnek. A megvalósult beruházások kapcsán többlet költségek is jelentkeznek majd. Meg
kell becsülni azt, ami közös értékként létrehozásra került. Racionálisan kell működtetni a
létesítményeket, hiszen megnövekedtek az alapterületek, XXI. századi körülmények közé
került jó néhány objektum. A város bizonyította, hogy csak az összefogásnak, az egy irányba
való menetelésnek van értelme. Mindenki azzal vitézkedjen amivel hozzá tud tenni a
közöshöz és ne azzal amivel megoszt, kritizál.
A város sikeres volt az elmúlt 4 évben a világválság és sok minden más társadalmi körülmény
közepette is. Kritikusok is vannak szép számmal. Lehet zsűrizni, de oka és joga csak annak
van aki legalább annyit beletesz az ügyekbe mint itt sokan (intézmények, lakosság, civil
szervezetek, a város képviselő-testülete benne a hivatallal). A bizottság a beszámolót
egyhangúlag elfogadta. Jó kezdeményezésnek tartja, hogy minden háztartásba eljuttatásra
kerül. Igaz, hogy ennek költségei vannak, de erre nem szabad sajnálni a forrást, mert minden
szarvasi büszkén veheti kézbe a kiadványt. Jó volt szarvasinak lenni az elmúlt 4 évben.
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országban nagyon sok település nem rendelkezik ezzel. Mezőtúr és Kunszentmárton hasonló
nagyságrendű és földrajzi elhelyezkedésű település. Az összevetés eredményét nem kívánja
részletezni. A képviselő-testület bizalmat kapott, minden képviselőre jut ezer zsűritag. A
véleményük kötelezi a képviselőket.
A képviselő-testület magasra tette a mércét, hiszen olyan beadott és futó pályázatok vannak
amik a jövőt is megalapozzák. Ilyen a szennyvíz beruházás, a belvíz projekt. Korábban a
városnak nem voltak tervei, ma már a jövőre vonatkozóan is készültek tervek. Szarvas város
polgárai igényesebbek lettek, még többet kérnek amik reális igények. Logikusan, célszerűen,
racionálisan döntött a képviselő-testület a jövőt illetően is. Nem vitte zsákutcába, nem
adósította el a várost a képviselő-testület csak a szükséges mértékben pontos számítások
mellett vett fel pénzeszközt. A képviselő-testület nem csak a mának élt, hanem 50-100 évre
szóló beruházásokról döntött. Az Európai Unió nem egy kormány érdeme, hanem Európa
visszavette a románokat, cseheket, szlovákokat, lengyeleket és másokat is. Befizető is az
ország, hiszen az aktuális kormányok befizetnek és a felzárkózás érdekében fejlesztési
forrásokra van lehetőség. Ez az időszak nem biztos, hogy megismétlődik. 2013-ig van
lehetőség. Szarvas város megérezte a lehetőséget és próbálta azt jól kihasználni. A lehetőség
más települések előtt is ott volt. Más kérdés, hogy a szükséges pénzügyi feltétel nem
mindenkinél van meg. Hitelből megteremteni nagy rizikó. Szarvasnak tartaléka van arra, hogy
ha nem tudja pontosan fizetni, ha az árfolyam változik. Ezt a lehetőséget minden kormánynak
kötelessége elősegíteni. Kormányzati döntések születtek arról, hogy mikor mire lehet
pályázni. Bírálatként elhangzott, hogy tervszerűen, racionálisan kell pályázni. Lehetnek
tervek, de ha nem fogja be a város a szelet, akkor lehet tervszerűség, racionalitás, nem tud
előre haladni. Ha egy lehetőség megnyílik, mérlegelni kell, hogy pályázik a város vagy sem.
Az óvoda átadásakor is elmondta, hogy „az egyik kormány dönt, a másik fizeti” – ez a
kormányok természetrajza. Szarvas város két óvodára pályázott és egy iskolára. A város két
óvodája 10.500 eFt-ba került a városnak ami komoly harc eredménye volt. Ezen az összegen
felül telket, ingatlant vásárolt a város és tervet készített, közmű alapdíjat fizetett. Költeni kell
az üzemeltetésre, a végleges bebútorozásra is. Maga az építkezés 5% önerővel 10.500 eFt-ba
került.
Galambos Imre képviselő részéről elhangzott, hogy ellentmondás van Szarvas város
társadalmában és helyi körülményeiben. Egyik oldalról a munkanélküliség és mély
szegénység, a másik oldalról a város fejlődése. Egyik a másikat nem feledteti el. Lehet örülni
a város fejlődésének, de akinek nincs kenyérre valója az nem tud őszintén örülni. Sokszor
elhangzik, hogy miért nem épül 3 méteres út a 6 méteres helyett. Azért, mert a jövőnek építi a
város és 6 méteres utak kellenek. A pályázati kiírások pontosan meghatározzák, hogy milyen
követelmények mellett lehet pályázni. Előfordul, hogy egy darabka út nem kerül megépítésre,
de nem lehet megépíteni, mert nincs a városnak pénze rá, a feltételek pedig nem teszik
lehetővé. Ez az ellentmondás a fejlődés, a pályázat és a hétköznapi élet között. A testület
bölcsességének köszönhetően 330 ember dolgozik a városban közmunkában és 330 mFt-ot
hív le a város a kormányzati forrásokból. Fejlődik a város, de vannak megoldhatatlan gonddal
rendelkező emberek is akik nem tudnak örülni egy-egy beruházásnak. Az igazság sosem egy
oldalról igaz, körbe kell járni.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság részletesen megtárgyalta a
beszámolót és több kiegészítést tett. A sportberuházások területén nem volt eléggé
összeszedett az anyag. Az elmúlt 4 évben a bizottság a Vajda Péter Gimnázium
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és pályázatból készült el két játszótér, egy strandröplabda pálya is. Az egyesületek is
próbálnak tenni azért, hogy fejlődhessenek a sportfeltételek. A fürdő és a Szarvasi
Úszóegyesület összefogásából a helyi fürdő alkalmas rövidtávú nemzetközi versenyekre is.
Megköszöni a bizottság tagjainak és azoknak a segítőknek a munkáját akik semmilyen
juttatást nem kaptak munkájukért.
Babák Mihály polgármester: A bizottság munkáját segítő személyek is kerüljenek
felsorolásra a beszámolóban.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság 58 alkalommal találkozott az eltelt 4 év alatt. A
beszámolóra vonatkozóan néhány kiegészítést javasol. Az adósságkezelést jobban ki kell
bontani. Szerepeltetni kell azokat a pénzügyi lehetőségeket melyekkel az önkormányzat a
családokat támogatja. A szociális és családvédelem területén komoly beruházások,
fejlesztések indultak el az önkormányzattal együttműködve. Ezek nagymértékben
hozzájárulnak a város szociális biztonságához. A kistérségi pályázatok említésre kerültek, de
az elkövetkező időszak beruházásait is szerepeltetni kellene. Mind a szociális, mind az
egészségügyi területen komoly fejlesztések történnek. Nagyon sok idős, hátrányos helyzetben
lévő kap segítséget pl. a tanyagondnoki szolgálat létrehozásának eredményeként. Ez az
egyház, a kistérség, az önkormányzat összefogásával lehetséges.
A szociálpolitikai kedvezmény és a hitelkonstrukciók összeomlása miatt új építésű lakásokra
nincs lehetőség, de felújításra és nyílászáró cserére igen.
Az egészségügy területén hihetetlen nagy beruházás van folyamatban, ami 50-100 évre
megváltoztatja az egészségügyi ellátás körülményeit.
Megköszöni a bizottság tagjainak munkáját.
Hodálik Pál, Giricz Katalin, Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 14
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A szociális ágazatban sok gondoskodási forma kistérségi,
társult formában kerül ellátásra. A város igényes, mindenre szüksége van, ezért mindenre
pályázik. Pályázatok esetében csak pontosan azt lehet megvalósítani ami a pályázati
feltételben elő volt írva és a támogatási szerződésben rögzítve van.
A városban majdnem 600 családnak kell biztosítani lakásfenntartási támogatást állami
forrásból és költségvetési pénzből. Vannak családi tragédiák és vannak spekulánsok. Jelentős
állami támogatással válság kezelést tud végrehajtani a város egy-egy család esetében. Jó lenne
ha nyilvánossá lehetne tenni, hogy ki az, aki ezzel visszaél. Van aki összegyűjti a számlát,
másra költi a pénzét és utazik arra, hogy a válságkezelő programban részt vehessen.
Dernovics László képviselő: A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolata nagyon jó.
Az önkormányzat lehetőség szerint támogatja a civil szervezeteket akik jól teszik a dolgukat.
Visszatérő probléma a közrend, közbiztonság kérdése. A rendőrség egyedül nem tudja
megoldani, szükség van a lakosság segítségére, támogatására. 36 térfigyelő kamera működik a
városban amivel kiszűrhető a drogterjesztés, a menekülő gépkocsi. Rongálják a közvilágítást,
KRESZ táblákat törnek ki amivel a városnak okoznak kárt, bosszúságot. Minden
kandeláberhez nem lehet rendőrt, polgárőrt állítani. Körzetében 43 lámpát törtek ki. A
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gépjárművet, irodát biztosított. Sajnos kiöregedőben van a polgárőrség, utánpótlás szükséges.
A tanyavilágban idősödő korosztály él akik veszélyeztetve vannak, félnek. A lakosságnak
jelzéssel kell lenni, hívni kell a rendőrséget. Meg kell jegyezni, hogy milyen színű autót
láttak, annak rendszámát. A mezőőri szolgálat és a közterület felügyelet megfelelően
működik. Sokat vannak a tanyavilágban, intézkednek. A közbiztonság javuló, a csicska tartás
terén a polgármester a rendőrség megtette ami tőle tellett.
Babák Mihály polgármester: Kéri ismételt közbiztonsági fórum összehívását, melyen
legyen jelen a rendőrkapitány és az ügyészség képviselője is. A közbiztonsággal komoly
gondok vannak a városban.
Kiszely Mihály alpolgármester: Konkrét, nagy arányú fejlesztések nem történtek az elmúlt
négy évben a geotermikus energia hasznosítás terén, de rendkívül fontos dolgok elvégzésére
került sor. A geotermikus energia fejlesztése hosszú távú, lassan működő rendszer, ezért
javasolja a beszámolóban kiemelni a tervező munkát. A közvilágítás helyzetével kapcsolatos
fejlesztést is szerepeltetni kellene a beszámolóban. A megkötött 10 éves szerződés 3-4-5-6.
éve zajlott. Fontos, hogy a fürdő esetében a képviselő-testület ingyenessé tette a 10 év alatti
tanuló ifjúság úszás oktatását és iskolai fürdőzését. A fürdőnél kiteljesedett a sport,
egészségügyi és oktatási célú tevékenység. A piaci tevékenység mellett az önkormányzat
olyan tevékenységet is folytat ami a város életében fontos, az egészségügyet és az oktatást
szolgálja.
Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Lohr Gyula képviselő: Megköszöni a részletes, tartalmas anyag összeállítását.
Babák Mihály polgármester, Hetényi István, Dr. Molnár Mihály, Lázár Zsolt, Gombár
Györgyné, Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Rejtő József képviselő: Annak idején nehéz szívvel hozta meg a képviselő-testület a kötvény
kibocsátásról szóló döntést. A kötvény törlesztése is rendben történik majd, ha csak valami
nagy katasztrófa nem következik be. A kötvény kibocsátás meghozta a várt eredményt.
Egyrészt jelentős hozam származik a lekötött részből. Sok helyen ezt nem tudták
megvalósítani, mivel a kötvénykibocsátáshoz kell egy alap gazdasági helyzet ami lehetővé
teszi.
Dankó Pál képviselő: A Népjóléti Bizottság tevékenységéből kiemeli a lakbértartozások
átvizsgálását és folyamatos kezelését. Az önkormányzat felvállalta az adósságkezelést amivel
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság nagy részének megszűnt a szolgáltatóknál
felgyűlt tartozása. Sikerült kártyás villanyórát telepíteni több helyen, amivel
megakadályozható a nagymennyiségű tartozás felhalmozása. Így csak annyit tud fogyasztani a
lakos amennyit befizet a kártyára.
Dr. Bagi László képviselő: A beszámolóból kiemelendő az, hogy az önkormányzat a
Szarvas-Békésszentandrás siratói holtágrendszer rehabilitációja című pályázatot benyújtotta a
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Az uszadék terelő átépítés, a szivornya felújítása, rekonstrukciója, a Petőfi utcai
mederstabilizáció, valamint a HAKI hídnál történő vízcsere megoldása nagyon fontos lenne.
A beszámolóban minden benne van amit az elmúlt 4 év alatt tett a képviselő-testület.
Kiemelendő a szennyvíztisztító rehabilitációja is. A beszámoló nem tér ki az egy lakosra jutó
adósság állományra. Javasolja ezt is feltüntetni a beszámolóban.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Fontos, hogy a beszámoló tényszerű, tárgyszerű, minden
lényeges alkotóelemet tartalmaz. A jövő feladatai is megfogalmazódtak. Nagyon fontos, hogy
nem kampány ízű, hiszen a hozzászólók egyike sem tett ilyen kifogást. Nemre és pártállásra
való tekintet nélkül mindenki méltatta és pozitívnak tartotta a beszámolót. Jó volt szarvasinak
lenne és bízik abban, hogy jó is lesz szarvasinak lenni. A ciklusprogramon átívelő
beruházások nagy része a következő testületre hárul majd. A pénzügyi stabilitást a jelenlegi
képviselő-testület határozta meg. Az egészségügy és az oktatás területén hosszú távon jó
alapokat rakott le a képviselő-testület. Amennyiben sikerül realizálni a városrehabilitációt
illetve a szennyvíztisztító telepet, akkor Szarvas városnak hosszú távon meg vannak a
célkitűzései. A következő 4 év ciklusprogramját ehhez kell majd igazítani.
Babák Mihály polgármester, Hetényi István, Hodálik Pál, Lázár Zsolt, Dernovics
László, Giricz Katalin, Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 16
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a könyvvizsgáló és a belső ellenőr véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: A beszámolót áttanulmányozta, alapos munkának tartja ami
számba veszi a város életében bekövetkezett változásokat. Amikor elkezdte a
könyvvizsgálatot, akkor még hitelből gazdálkodott a város. A kötvény értékét levonva a
városnak mintegy 1,2 milliárd forintja van. 8 év alatt hatalmas gazdasági és pénzügyi fejlődés
történt ami szerepel a beszámolóban is. A ciklusprogram végrehajtásáról szóló jelentést az
elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja.
Madács Andrea belső ellenőr: Az átvizsgálás során megállapítható volt a fejlődés. Az anyag
részletesen bemutatja az elmúlt 4 év munkáját, elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: 2003-ban fél milliárd forint működési hiánnyal kezdte a
ciklust a képviselő-testület. 120 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodnak az
önkormányzatok 2010-ben. A pénzügyi egyensúly megalapozott, a város addig nyújtózkodik
amíg a takaró ér. Van mire felnézni, lehet bizakodni a jövőben. A gondokat csak közösen,
összefogással lehet megoldani. Utolsó mondatként le lehetne írni a következőt: „Ez az
összefogás eredménye.” A mai beszámoló nemcsak optimista, hanem gondokkal is terhelt. Ha
valaki nem tud felhőtlenül örülni az elért eredményeknek az az ő viszonyaiban keresendő.
Néha a lehetetlent is meg kell próbálni, a megélhetésért küzdeni és harcolni kell.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
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Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2006-2010. közötti önkormányzati ciklus
gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület megbízza a
polgármestert és a jegyzőt, gondoskodjon a beszámoló nyomdai előállításáról és annak
minden családhoz történő eljuttatásáról. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző. Határidő: 2010. szeptember 13.”
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:
494/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a 2006-2010. közötti önkormányzati ciklus gazdasági programjának
végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület megbízza a polgármestert
és a jegyzőt, gondoskodjon a beszámoló nyomdai előállításáról és annak minden
családhoz történő eljuttatásáról.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző.
2010. szeptember 13.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási hallgatók
ösztöndíjáról
szóló
többször
módosított
52/2000.(XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2000-től csatlakozott a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben lévő vagy a
most kezdő hallgatókat támogatja. A módosításra technikai jelleggel kerül sor. A
szakminisztérium neve megváltozott. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatkezelő
hatóságához kellett a pályázatokat illetve a nyilatkozatot beküldeni. A rendelet módosítás
„pályázatkezelő hatóság” kifejezést tartalmaz, így a későbbiekben nem kell ilyen jellegű
módosítást eszközölni a rendeletben.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
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támogatta a rendelet módosítását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság a rendelet módosítását támogatta.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010.(VIII.23.)
önkormányzati rendeletét a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször
módosított 52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. év I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Szarvasi Önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló 7. sz. mellékletéhez kapcsolódóan kíván néhány fontosabb teljesítési adatot
ismertetni.
2010. június 30-án az önkormányzat költségvetésének mind bevételi mind kiadási főösszege
7.235.848 eFt volt.
Látható, hogy a működési bevétel 2010. évi előirányzata 3.050.523 eFt, melyhez képest a
teljesítés 1.677.299 eFt, 55 %. A működési kiadás előirányzata 2.892.279 eFt, melyhez
kapcsolódóan az I. féléves teljesítés 1.491.999 eFt összegű, 52%. A működési kiadásoknál
elmondható, hogy a legnagyobb volumenű személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok
teljesítése időarányos.
A fejlesztési bevételek előirányzata 4.233.564 eFt, a teljesítés 1.413.993 eFt összegű, a
teljesítési szint 33%. Az alacsony teljesítési szintnek az az oka, hogy itt szerepel a
pénzmaradvány 3 milliárd forintos összege, melyből még alig történt felhasználás.
A fejlesztési kiadások előirányzata 4.116.702 eFt, melyből 553.037 eFt került felhasználásra.
A teljesítés 13%-os. Itt is igen alacsony a teljesítési szint, de látható, hogy a fejlesztési tartalék
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jelenleg folyamatban lévő beruházások zöme a második félévben realizálódik.
A finanszírozási bevételeknél teljesítés nincs, ami azt jelenti, hogy hitel felvételére nem került
sor a beszámolási időszakban.
Az önkormányzat 2010. évi nyitó hitelállománya 444.563 eFt, fejlesztési hitel és 2.000.000
eFt kötvény, melyből az I. félévben 50.933 eFt-ot fejlesztési hitel és 62.500 eFt kötvény
törlesztés történt a szerződéseknek megfelelően.
A kamatbevételek tervezett állománya 150 millió forint, melyből I. félévben 80.111 eFt
teljesült. Itt az időarányosnál valamivel magasabb, 53%-os a teljesítési szint. Várhatóan év
végére az egyedi befektetéseknek köszönhetően több bevétel keletkezik a tervezettnél.
A kamatkiadások tervezett összege 95.000 eFt, melyből I. félévben 24.188 eFt került
kifizetésre, itt a teljesítés 25%-os, így megtakarítás várható év végére a kamatkiadás soron.
Összegezve elmondható, hogy 2010. I. féléves gazdálkodását Szarvas Város Önkormányzata
pozitív maradvánnyal zárta. Sem működési, sem felhalmozási hitel felvételére nem került sor
és további költségtakarékos gazdálkodással kell elérni azt, hogy év végéig még több
megtakarítást érjen el a város, részben biztosítva ezzel fejlesztéseinek forrását, továbbá a
működési tartalékképzésre is kiemelt figyelmet kell fordítani.
Az adóerő-képesség számításával kapcsolatos jogszabály változás következtében a félévi
beszámolóval egy időben el kellett számolni a jövedelemdifferenciálás mérséklésére szolgáló
állami támogatással, melynek alapja az adóerő-képesség számított összege. Ezen elszámolás
következtében az önkormányzatnak 16.704 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely
összeget a második félévben a Magyar Államkincstár el fogja vonni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a könyvvizsgáló és a belső ellenőr véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Az anyagot áttanulmányozta. Pontos, precíz, elfogadásra
javasolja.
Madács Andrea belső ellenőr: A beszámoló készítési kötelezettségnek az önkormányzat
eleget tett. A kötelező dokumentumok becsatolásra kerültek. A beszámolót az előírásoknak
megfelelően egységes szerkezetben készítették el. A szúrópróba szerű ellenőrzés során a
beszámoló, a pénzforgalmi jelentés és az alátámasztott dokumentumok között megállapítható
az egyezőség. Az ellenőrzés hiányosságot, hibát nem tárt fel, így elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2010. I. félévi
gazdálkodásról szóló beszámolót, a számszaki és egyéb kimutatásokat. Az ülésen jelen volt a
könyvvizsgáló, a belső ellenőr, az intézmények vezetői. Az intézmények is elkészítették a
beszámolót. A belső ellenőr a szúrópróba szerű ellenőrzés során mindent rendben talált. A
2010. év I. félévére vonatkozóan a szükséges hiteltörlesztés határidőben megtörtént. Ennek
megfelelően már a kötvény visszaváltás is elindult ebben az évben. A féléves visszafizetési
kötelezettségét teljesítette az önkormányzat. Működési hitel felvételére nem került sor,
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teljesíteni. A számok azt mutatják, hogy az elkövetkező időszakban sem kell működési hitelt
felvenni. Ez kamatfizetési könnyítést is jelent, illetve a meglévő lekötött szabadpiaci
pénzeszközök kamataiból az utófinanszírozott beruházások kiadásai fedezhetők. Minden
számlát, mindig időben, pontosan kifizetett az önkormányzat. A 7. sz. táblázat mutatja a
teljesítés százalékos adatait is. A kiadások időarányosak, a bevételek inkább meghaladják az
50%-os időarányt. Az első féléves gazdálkodás minden intézmény vonatkozásában probléma
mentesen zajlott, likviditási probléma nem volt. A kötvény kibocsátásból keletkező kamatok
csak beruházásra, fejlesztésekre fordíthatók. A könyvvizsgáló és a belső ellenőr véleményét
figyelembe véve a bizottság elfogadásra javasolja az I. féléves gazdálkodásról szóló
beszámolót.
Hodálik Pál képviselő és Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 13
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A szociális bérlakások és utak építésére felvett hitelt még
törleszti a város. Korábban csak úgy tudott a város hozzálátni egy-egy beruházáshoz, ha hitelt
vett fel. A vagyon hasznosulásából származó többlet bevétel betétben van, külön számlán. A
kötvényből is törlesztett már a város, 6 éve nincs likvid hitele.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr.Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti 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 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
495/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2010.

I.

féléves

Babák Mihály polgármester és Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből,
Besenczy Zoltán képviselő visszatér, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I. féléves beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A beszámolót három bizottság tárgyalta meg. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a gazdálkodást, a Turisztikai Bizottság a fürdő illetve
Kft. forgalmi adatait, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság pedig a gazdálkodást és a likvid
pénzügyi helyzetet vizsgálta. A félévre tervezett 9 mFt-os veszteség helyett 5,5 mFt-os
veszteség van, jobban áll a Kft.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Gyógy-Termál
Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja. Néhány kiegészítést
kíván tenni a bizottsági ülésen elhangzottak alapján. A bizottság tisztázni kívánta, hogy év
vége felé szükség lesz-e ugyanennyi támogatásra vagy többre, mert nem lenne jó ha visszafelé
mutogatás lenne, hogy nem kellő időben jelezték az önkormányzat felé a gazdasági
társaságnál jelentkező gondot. Minden évben problémaként jelenik meg a szennyvízbírság
kérdése. Most 7 mFt körüli nagyságrend van elhatárolva szennyvízbírságra. Nem lehet
pontosan tudni, hogy mekkora lehet ez az összeg. Ennek függvényében változhat az
önkormányzati támogatás. Pontos számadat nincs a szennyvízbírságra vonatkozóan, de
számítások szerint 18 mFt nagyságrendű is lehet. Ebben az esetben kevés az elhatárolt összeg,
szükséges plusz támogatás az önkormányzat részéről. A Felügyelő Bizottság jelentéséből
kiderül, hogy a hőszolgáltatási ágazatnál a bevétel a tervhez képest nőtt, ami kedvező.
Kedvezőtlen viszont, hogy csökkenő hatásfokkal valósult meg. Kisebb hőlépcsővel történik a
fűtés ami egyfajta hatékonyság romlást jelent. Meg kell nézni, hogy mi lehet ennek az oka. Ha
a szennyvízbírságon kívül még a hatékonyság is romlik akkor az önkormányzati
támogatásnak tovább kell növekedni. A hatékonyság alakulásához megfelelő számítások
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benyújtásra kerülő pályázatok esetében nem mindegy, hogy a Kft. mérlege hogyan alakul.
Sikerült a veszteséget csökkenteni a tervhez képest. Ez jó dolog, hiszen elvárás volt, hogy
legalább nullszaldós legyen a tevékenység, a támogatás fedezze a költségeket.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hasonló szempontok
mentén tárgyalta a beszámolót. A bizottság egyhangúlag elfogadta.
Kiszely Mihály alpolgármester: A fürdő támogatásra szorul a dolog természetéből eredően.
A fürdő működésére ráépült három jóléti funkció ami nem piaci alapon működik. Ilyen a
sporttevékenység, melynek költségei un. indirekt támogatásként jelennek meg. Amikor a
sportot értékeli a város akkor oda kell tenni ezt a támogatást is. Amikor támogatási igényről
van szó, akkor az nem egyfajta működési tevékenység támogatása. Ugyanez a megközelítés
az oktatás esetében is. A képviselő-testület döntött arról, hogy a 10 éven aluli iskolás
gyerekeket ingyen engedi be a fürdőbe és az úszás oktatás ingyenes. Ezek nincsenek
számszerűsítve költségként. Amikor oktatási költségekről van szó, akkor ezek a költségek
egyfajta támogatásként jelennek meg. Az egészségügy ugyan piaci alapon működik, bár
kérdéses, hogy az egészségüggyel kapcsolatos mindennemű költség így jelenik-e meg. Az
egészségügyi, az oktatási és a sportfunkció most már teljes egészében kiteljesedett.
Indítványozza, hogy ez markánsan kerüljön megfogalmazásra a fürdő tevékenységében. A
lakossági kommunikációban ez nem jelenik meg kellő képpen. A lakosság támogatási igényt
észlel. Kéri, hogy az ügyvezető igazgató a bírság fogalmát bontsa ki. A bírság az emberek
körében valamilyen rossz munka, vezetés következményeként jelenik meg. Ez a bírság nem
más, mint egy adó, amit bírságnak neveznek.
Lohr Gyula és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 10 képviselő van
jelen.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A szennyező anyag bírság az adó egyik formája
amit a környezet terhelés miatt kell fizetni. Két alapja van, az egyik a kibocsájtott mennyiség
ami 200.000 m3/6 hónap. A másik alapja pedig a vízben lévő különböző szennyező anyagok.
2007-ben került megtervezésre a 2008. évi szennyvízbírság 8 mFt összegben. Ma már 2010
van és még mindig nem kapta meg a Kft. a határozatot. Időközben változtak a jogszabályok
is. A szennyező anyag bírságot az összetevők után kell fizetni. Minden félévben változtatnak
rajta és egyre többet kell fizetni. A legnagyobb bírságot a sótartalom miatt kell fizetni. Most
már olyan vegyi anyagokat is büntetnek amit eddig csak laboratóriumban tudtak kimutatni. A
kibocsátott mennyiség alapján megállapítják, hogy mennyi a mérgező anyag, és arra vetik ki a
szennyező anyag bírságot. A betervezett 8 mFt-on felüli bírságot a megtakarításból fedezni
tudja a Kft.
Minden évben mérik a kibocsátott víz mennyiségét és azt, hogy ebből mennyi hőmennyiséget
értékesítettek. Az tapasztalható, hogy 2007. óta közel azonos mennyiségű vízből kevesebb
hőmennyiséget értékesítenek, tehát romlott a hatásfok és egyben a szolgáltatás
eredményessége is. Nem a szolgáltatónál keresendő a hiba, hanem ott, hogy a fogyasztók
belső hatékonysága rossz pl. a főiskola nem rendelkezik szabályzással. Teljesen
gazdaságtalan kazánházat építettek meg. A főiskola összes hőigényét ki tudná elégíteni a Kft.,
de ez egy beruházás érdekelt program volt. A Liget hotelt az önkormányzat saját erőből

- 18 fejlesztette. A belső hatékonyság még nincs teljesen jól beállítva. A Művelődési Házat sem
úgy fűtik ahogy fűthetnék.
Bízik benne, hogy a fűtési szezon kezdetét megelőző próbafűtés időpontjáig elkészül a
hídépítés miatt levágott csővezeték.
Valóban többet kellene beszélni arról, hogy a támogatás jóléti, szociális és egészségügyi
célokat szolgál.
Kiszely Mihály alpolgármester: A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
496/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. 2010. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Önkormányzati Minőségirányítási programból adódó intézményvezetői
beszámoló
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A közoktatási intézmény elkészítette a
2009/2010. tanévről szóló beszámolóját mely tartalmazza mind a pénzügyi mind a
létszámgazdálkodásra vonatkozó adatokat. Az intézményben a megfelelő minőséget egy
külön működő minőségügyi vezető által irányított bizottság ellenőrzi. A beszámolóhoz
mellékelték a kompetencia mérések által történt megállapításokat illetve a minőségügyi
vezető beszámolóját. Mindezek alapján kéri a beszámoló elfogadását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
497/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye 2009/2010-es tanévről szóló ÖMIP beszámolóját.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Lohr Gyula, Dernovics László és Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe,
13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Beszámoló a közcélú foglalkoztatás 2010. I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A szociális törvény adta lehetőség a közcélú
foglalkoztatás. Szarvas Város Önkormányzata a kezdetektől fogva célul tűzte ki a teljes
foglalkoztatást. Így ebben az évben átlagosan 300 fő foglalkoztatása történik ami 29
munkáltatót és ennél több munkahelyet jelent. Az előterjesztés mellékletében szerepelnek
azok a feladatok amiket a közcélú foglalkoztatottak elvégeztek. Nem csak közterületi,
köztisztasági feladatokat végeznek hanem karbantartási, ügyviteli, szakipari munkát is
elláttak. A 2009. évben 114 mFt, 2010. június 30-ig 144 mFt volt a kaözcélú foglalkoztatás
központi forrása . Több szereplős programról van szó, a képviselő-testület a kezdetektől fogva
támogatta a programot. A szociális csoport vesz részt a program megvalósításában. Az
önkormányzat már második éve sikeresen pályázik a szervezők munkabérére és járulékaira.
Kiemelt két nagy foglalkoztató a KOMÉP Kft. és a Gyermekélelmezési Kft. Ezzel a
lehetőséggel a család jövedelemszerzéshez jutott, egészségügyi szolgáltatásra jogosult, a
munkaszerződéssel kapcsolatos előnyöket élvezik a foglalkoztatottak. A beszámolóhoz
becsatolásra került a szociális keret időarányos felhasználása. 5% önkormányzati önerő
biztosítása szükséges. Kiemelendő, hogy amennyiben nem az önkormányzat
intézményrendszerében történik a foglalkoztatás, úgy a munkavállalók ezt az összeget
megtérítik az önkormányzatnak.
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Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A polgármester részéről kisebb eligazítás történt a KOMÉP Kft. felé aki a
legnagyobb létszámban foglalkoztatja ezeket a személyeket. A bizottság elfogadta és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló
elfogadását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, Dankó Pál képviselő távozik, 14
képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: A fejlesztések mellett nagyon fontos dolog a közfoglalkoztatás.
Egy önkormányzatnak nagyon korlátozottak a lehetőségei a foglalkoztatás, munkahely
teremtés területén. Szarvas város komolyan vette az „Út a munkához” programot, melynek
keretében most 300 család számára biztosít segély helyett munkabért. A város lakosságának
igazságérzetével is találkozik az, hogy nem segélyt, hanem munkabért kapnak ezek az
emberek. Nagyra tartja a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkát. Nagyon sok felújítás
kötődik az ő nevükhöz. Jó lenne ha kormányzati szinten tovább folytatódna ez a program. A
közcélú munka szervezésében részt vevők nagyon komoly munkát végeznek. Sok család jó
szívvel veszi ezt a lehetőséget.
Kiszely Mihály alpolgármester: A lakosság részéről kritikai észrevétel érkezett a közcélú
foglalkoztatással kapcsolatban. A közcélú foglalkoztatottak 25 különböző intézménynél és
cégnél dolgoznak a városban. A lakosság a közmunkát azonosítja a KOMÉP Kft-vel. Ez
tévedés, a közmunkások nem egy, hanem 25 cégnél dolgoznak a városban, melyből a
KOMÉP Kft. egy cég. A lakosság megjegyzéseket tesz a munkavégzés színvonalára, a
munkamorálra. Nehéz dolog egy munkaadónak beintegrálni a saját rendszerébe átmenetileg 320 embert. A beintegrálás megzavarja a korábbi munkafelosztást, munkarendet. Az
embereknek szociálisan be kell illeszkedni az adott közegbe. Ez sokszor nehezen működik.
Nehéz számon kérni olyan munkairányítási minőséget mint ami egy kialakult munkavégzési
struktúrában van. Akik nem találnak a munkaerő piacon munkát, azoknak az embereknek a
döntő többsége rendkívül boldog, hogy munkát végezhet. Meg kell oldani a szociális, morális
munkavégzési feszültséget. A közcélú foglalkoztatást mint programot jónak tartja.
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Dr. Bagi László képviselő: Egyetért Kiszely Mihály alpolgármester véleményével. A Dózsa
Gy. úti óvodában a gyönyörű falfestmény is közmunkával készült. A parkok gondozását is
közmunkások végzik, a portán szintén közmunkások vannak. Lehetnek kritikai megjegyzések,
de mindenütt igyekeznek adminisztrálni a jelenlétüket. Ha valaki nem dolgozik akkor nem is
kap érte pénzt. Minden munkahelyen vannak akik megpróbálnak lógni. A KOMÉP Kft. nagy
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy összefogja ezeket az embereket. Az egész város
felügyelete alatt dolgoznak ezek az emberek. A kritikával nem kellene elterelni a figyelmet a
pozitív dolgokról.
Babák Mihály polgármester visszatér, Kiszely Mihály alpolgármester távozik az
ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A közmunkások közül nagyon sok hálás, hogy munkahelyet
kapott. A többség becsületesen dolgozik, de valóban van aki lóg, aki táppénz mögé bújik aki
az árnyékban pihen, kerüli a munkát. A városüzemeltetésben sok feladatot el lehet látni a
közcélú foglalkoztatottakkal. Az irányítással nem egészen elégedett, több brigádvezetőre van
szükség. A közcélú foglalkoztatásnál 60% a hatékonyság, amit növelni kell. Egyetlen szarvasi
adófizető sem érti meg, ha a Fő téren 18 főből 8 dolgozik, 10 pedig az árnyékban pihen. Az
irányítást racionálissá, határozottá kell tenni, mert mindenkinek meg kell dolgozni a
közpénzből kapott fizetéséért. Sokszor felvetődik a fegyelmezés problémaköre. A
foglalkoztatókat ki kell oktatni, hogy akivel gond van, azt nem elbocsátani kell, hanem ha
nem dolgozza le a 8 órát akkor csak a ledolgozott időt írhatja be. Ha több napon keresztül
nem jelenik meg vagy nem végzi megfelelően a munkát, arra a napra nem kell fizetést adni.
Ha italos, szintén nem lehet munkába állítani, arra a napra nem jár jövedelem. A hivatal
minden lehetőséget kihasznál a közcélú foglalkoztatás terén. Sajnos egy családból csak 1 fő
vehet részt a közmunka programban. Van olyan hely ahol munka nélkül is kifizetik ezt a
pénzt segély formájában. Ebben a városban ez nem fordulhat elő. Kéri, aki tisztességesen
dolgozik, azt dicsérjék meg a foglalkoztatók. Az állandó dolgozók alkalmasint féltékenyek a
jól dolgozó közmunkásokra.
Kiszely Mihály alpolgármester és Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe,
17 képviselő van jelen.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:
498/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Polgármesteri
Hivatal által a közcélú foglalkoztatás 2010. I. félévi végrehajtása tárgyában
készített beszámolót megismerte, azt elfogadja.
2010. december 31.
Határidő:

- 22 Felelős:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Szavazatszámláló Bizottsági tagok/póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény előírásainak megfelelően Szarvas városban is
kialakításra kerültek az új választókerületek. Mivel a választókerületek területe megváltozott,
szükségessé vált a szavazókörök átalakítása, tekintettel arra, hogy a Szavazatszámláló
Bizottságok választott tagjainak a választókerületben lakóhellyel kell rendelkezniük. Ennek
megfelelően került átdolgozásra a Szavazatszámláló Bizottságok személyi állománya.
Személyükre a törvény értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője tesz indítványt. Két
határozati javaslat elfogadását javasolja. 1.) sz. határozati javaslatban a korábbi
156/2010.(II.25.) sz. határozat visszavonása szerepel, a 2.) sz. határozati javaslat rendelkezik
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak személyéről.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2010.(II.25.) számú határozatát a
választókerületek területének a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény előírásai alapján történő újbóli megállapítására
tekintettel visszavonja. Határidő: Azonnal. Felelős: 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:
499/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2010.(II.25.) számú
határozatát a választókerületek területének a helyi önkormányzati képviselők és
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újbóli megállapítására tekintettel visszavonja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá
az alábbi személyeket választja:
1.) Szavazókör: Szlovák Általános Iskola, Szabadság u. 29.
Tagjai: Tusjak Lászlóné, Körösparti Andrásné, Somogyvári Jánosné. Póttagjai: Hodák Mária,
Szemenyei Sándorné, Pálinkás Ágnes, Szatúr Gézáné.
2.) Szavazókör: Általános Iskola, Kossuth u. 43.
Tagjai: Nagy Imréné, Koltai Lajosné Prjevaráné Szalbot Katalin. Póttagjai: Sonkoly Mátyás,
Csernus Istvánné, Szalontainé Szirony Éva.
3.) Szavazókör: Vásártéri Napfény Óvoda, Damjanich u. 116.
Tagjai: Csernus István, Fehér Lajosné, Sztrehovszki Tibor. Póttagjai: Frankó Katalin, Feifrik
Sándorné, Dr. Janurik Vilmosné.
4.) Szavazókör: Benka Gyula Általános Iskola, Kossuth u. 17.
Tagjai: Jansik Szilvia, Körmendi Erzsébet, Melis Edina. Póttagjai: Dr. Ágoston Béláné, Dr.
Lipcseiné Czifra Magdolna.
5.) Szavazókör: Benka Gyula Általános Iskola, Kossuth u. 17.
Tagjai: Bencsik Tiborné, Pekár Pálné, Orcsikné Fazekas Edit. Póttagjai: Kituljak Eszter, Balla
Borbála.
6.) Szavazókör: Általános Iskola, Kossuth u. 43.
Tagjai: Bencsik Tibor, Vas Béláné, Gubusz Zoltán. Póttagjai: Demcsákné Furár Katalin,
Pekár István Tamás.
7.) Szavazókör: Általános Iskola, Fő tér 3.
Tagjai: Szerb György, Patkó Lajosné, Kőrösiné Zvara Mária. Póttagjai: Tóth Mihályné,
Sztancsik Zita, Lovászné Lestyan Mária, Petényi Roland.
8.) Szavazókör: Óvoda, Damjanich u. 64.
Tagjai: Pljesovszki Anna, Németh Rozália Judit, Bakulya Pál. Póttagjai: Béni Éva, Demeter
Péter.
9.) Szavazókör: Óvoda, Damjanich u. 64.
Tagjai: ifj. Körösparti János, Gáspár Pálné. Nyemcsok Zoltánné. Póttagjai: Brusznyiczki
Andrásné, Gombárné Bata Mária.
10.) Szavazókör: Vásártéri Napfény Óvoda, Damjanich u. 116.
Tagjai: Kriska Mihályné, Kugyela Zsuzsanna, Sándor Márta. Póttagjai: Varga Jánosné,
Borosné Janecskó Mária.
11.) Szavazókör: Mótyói Idősek Klubja, Tanya II. kk. 86.
Tagjai: Hajdú János, Bakulya György, Györe Károly. Póttagjai: Holló Kinga, Détár Antalné.
12.) Szavazókör: Gimnázium, Vajda Péter u. 20.
Tagjai: Kozsuch Andrea, Tóth Istvánné, Kohut Józsefné. Póttagjai: Závogyán Judit, Fazekas
Béláné, Bány Jánosné, Brachna Irén.
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Tagjai: Hadadiné Faragó Erika, Unk Sándorné, Misik Éva Zsuzsanna. Póttagjai: Borzovánné
Burai Julianna, Kemény Mariann, Czerjak Pál.
14.) Szavazókör: Óvoda, Bacsó B. u. 13.
Tagjai: Medvegy Zoltán, Szebedinszky Jánosné, Kovács Istvánné. Póttagjai: Zolván
Mihályné, Hraskó Jánosné, Raj Pálné, Pekár Mihályné.
15.) Szavazókör: Szlovák Közösségi Ház, Eötvös u. 44/1.
Tagjai: Béni Csaba Ernő, Szigeti Erika, Molnár Györgyné. Póttagjai: Hraskó Idlikó Katalin,
Krajcsovicz Ágnes, Romhányi Józsefné, Hraskó Andrásné.
16.) Szavazókör: Előre SE Klub, Arató P. u. 1/1.
Tagjai: Zahorecz Pálné, Valach Mihály, Somogyi Gergely. Póttagjai: Gömöri János, Litauszki
János.
17.) Szavazókör: Idősek Klubja, Dózsa Gy. u. 29.
Tagjai: Galambos Ágnes, Tóthné Jansik Erzsébet, Kovácsné Molnár Katalin. Póttagjai:
Janurik András, Laucsik Pál.
18.) Szavazókör: Takarmánybolt, Tanya III. kk. 86.
Tagjai: Kovácsné Tímár Ildikó, Kliment Anna, Csányi István. Póttagjai: Zvara Pálné, Nagy
Alexandra.
19.) Szavazókör: Káka központ, Tanya II. kk. 263.
Tagjai: Dr. Bartolák Zoltán, Csányiné Szarka Ilona, Nagy Sándor Jánosné. Póttagjai: Vargáné
Búzás Tímea, Ruminé Niethammer Edina Marina
20.) Szavazókör: Ezüstszőlői Klub, Tanya III. kk. 411.
Tagjai: Katona Máté Tiborné, Bács Jolán, Sárkány Éva. Póttagjai: Balatoniné Medvegy Anna,
Lestyanné Uhljár Éva.
21.) Szavazókör: Középhalmi Evangélikus Misszió, Tanya V. ker. 28.
Tagjai: Sechna János, Dr. Csontos Éva, Szalbotné Kovács Mária. Póttagjai: Korbely Zoltán,
Nyemcsok Györgyné.
Határidő: Azonnal. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
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:
500/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló
bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja:
1./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag

Szlovák Ált. Isk.
Tusjak Lászlóné
Körösparti Andrásné
Somogyvári Jánosné
Hudák Mária Erzsébet

Póttag
Póttag
Póttag

Szemenyei Sándorné
Pálinkás Ágnes
Szatur Gézáné

Szabadság u. 29.
Jókai u.38. B. lh. I. em. 4.
Bethlen G. u. 2.C.II.5.
Árpád u. 5. B. fsz.2.
Dr. Melich J. u. 1. D. lh. III. em.
10.
Dr. Melich J. u. 1. D. fsz.1.
Jókai u. 38/B.II.em.6.
Fő tér 2. A. lh. III. em. 7.
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Elnök
Elnökhelyettes
Tag

Kossuth u. 43.
Béke ltp. 1. C.lh. III. em. 11.
Jókai u. 36/b./4.
Bethlen G. u. 6. A. I/3.

Póttag
Póttag
Póttag

Általános Iskola
Nagy Imréné
Koltai Lajosné
Prjevaráné Szalbot
Katalin
Sonkoly Mátyás
Csernus Istvánné
Szalontainé Szirony Éva

3./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
Póttag

Vásártéri Napfény Óvoda
Csernus István
Fehér Lajosné
Sztrehovszki Tibor
Frankó Katalin
Feifrik Sándorné
Dr. Janurik Vilmosné

Damjanich u. 116.
Szabadság u. 54-56. III. em.15.
Dr. Melich J. u. 1. A. lh. I. em. 4.
Hunyadi u. 4. A. lh. IV. em. 13.
Jókai u 86. A. 1/5.
Szabadság u. 50-52.
Bajcsy-Zs. u. 1/1. A. lh. 8.

4./ Szavazókör

Benka Gyula Általános
Isk.
Jansik Szilvia
Körmendi Erzsébet
Melis Edina
Dr. Ágoston Béláné
Dr. Lipcseiné Czifra
Magdolna

Kossuth u. 17.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szabadság u. 73. I. em. 6.
Szabadság u. 54-56. III. 15.
Béke u. 3. B. III.27.

Kossuth tér 1.
Szabadság u. 15-19.
Sallai u. 28.
Szabadság u. 6-10. III. 19.
Sallai u. 8/1.

5./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Benka Gyula Ált. Iskola
Bencsik Tiborné
Pekár Pálné
Orcsikné Fazekas Edit
Kituljak Eszter
Balla Borbála

Kossuth u. 17.
Hámán K.u.5.
Klucsjár u.26.
Somogyi u. 47.
Somogyi B. u. 4/2.
Kossuth u. 31-33.

6./ Szavazókör
Elnök
Tag
Tag
Póttag

Kossuth u. 43.
Hámán K.u.5.
Ságvári u. 9.
Kálvin u. 5.
Vasút u. 96/1.

Póttag

Általános Iskola
Bencsik Tibor
Vas Béláné
Gubucz Zoltán
Demcsákné Furár
Katalin
Pekár István Tamás

7./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
Póttag

Általános Iskola
Szerb György
Patkó Lajosné
Körösiné Zvara Mária
Tóth Mihályné
Sztancsik Zita
Lovászné Lestyan Mária

Fő tér 3.
Pántlika u. 3.
Damjanich u. 2.
Zrínyi u. 16.
Széchenyi u. 8.
Zrínyi u. 25/2.
Damjanich u. 26-28.

Klucsjár u. 26.
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Petényi Roland

Pántlika u. 2.

8./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Óvoda
Pljesovszki Anna
Németh Rozália Judit
Bakulya Pál
Béni Éva
Demeter Péter

Damjanich u. 64.
Damjanich u. 38.
Rákóczi u.8.
Damjanich u. 45.
Pántlika u. 8.
Jókai u. 49. 2. ajtó

9./ Szavazókör
Elnök

Óvoda
Ifj.Körösparti János
Tamás
Gáspár Pálné
Nyemcsok Zoltánné
Brusznyiczki Andrásné
Gombárné Bata Mária

Damjanich u. 64.
Szentesi u.9.

Damjanich u. 116.

Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Vásártéri Napfény
Óvoda
Kriska Mihályné
Kugyela Zsuzsanna
Sándor Márta
Varga Jánosné
Borosné Janecskó Mária

Vágóhíd u.78.
Tanya, II. ker. 16/1.
Semmelweis u. 15.
Csokonai u. 31.
Táncsics M. u. 67.

11./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Mótyói Id. Klubja
Hajdú János
Bakulya György
Györe Károly
Holló Kinga
Détár Antalné

Tanya II. kk. 86.
Tanya, II. ker. 76/1.
Rózsa F. u. 80.
Vágóhíd u. 91.
Juhász Gy. U. 13.
Tanya, II. ker. 20/1.

12./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Gimnázium
Kozsuch Andrea
Tóth Istvánné
Kohut Józsefné
Závogyán Judit
Fazekas Béláné
Bány Jánosné
Brachna Irén

Vajda P. u. 20.
Kárász u. 16.
Tanya, I. kk. 9/3.
Fenyő u. 28.
Malom u. 11/4.
Malom u. 14.
Bolza sétány 3.
Körös u. 31.

13./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag

Zöldpázsiti Óvoda
Hadadiné Faragó Erika
Unk Sándorné
Misik Éva Zsuzsanna
Borzovánné Burai
Julianna
Kemény Mariann

Zöldpázsit u. 4/1.
Munkás u. 10.
Alkotmány u.53.
Zalka u. 2/2.
Malom u. 19/A.

Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
10./ Szavazókör

Póttag

Táncsics M. u. 29.
Tompa u.4.
Erkel tér 2.
Szentesi u. 20.

Alkotmány u. 23.
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Czerjak Pál

Munkás u. 2.

14./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Óvoda
Medvegy Zoltán
Szebedinszky Jánosné
Kovács Istvánné
Zolván Mihályné
Hraskó Jánosné
Raj Pálné
Pekár Mihályné

Bacsó B. u. 13.
Tessedik u. 10/1.
Deák u. 51.
Tessedik u. 73.

15./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Szlovák Közösségi Ház
Béni Csaba Ernő
Szigeti Erika
Molnár Györgyné
Hraskó Ildikó Katalin
Krajcsovicz Ágnes
Romhányi Józsefné
Hraskó Andrásné

Eötvös u.44/1.
Benka Gy. u. 27/1.
Arany J.u. 5.
Benka Gy. u. 25.
Klapka u. 12.
Arany J. u. 12.
Benka Gy. u. 10/2.
Arany J. u. 48.

16./ Szavazókör
Tag
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Előre SE Klub
Zahorecz Pálné
Valach Mihály
Somogyi Gergely
Gömöri János
Litauszki János

Arató P. u. 1/1.
Bajcsy Zs. u. 26.
Arató P. u. 13.
Néphadsereg 16/1.
Dózsa Gy. u. 27/1.
Néphadsereg u. 56.

17./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag

Dózsa Gy. u. 29.
Partizán u. 14.
Néphadsereg u. 18/1.
Dózsa Gy. u. 31.

Póttag
Póttag

Idősek Klubja
Galambos Ágnes
Tóthné Jansik Erzsébet
Kovácsné Molnár
Katalin
Janurik András
Laucsik Pál

Állomás tér 2.
Dobó u. 11.

18./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Takarmánybolt
Kovácsné Timár Ildikó
Kliment Anna
Csányi István
Zvara Pálné
Nagy Alexandra

Tanya III. kk. 86.
Tanya, III. ker. 168.
Tanya, II. ker. 249.
Tanya, II. 353.
Tanya III. kk. 75.
Tanya III. kk. 152.

19./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag

Kákaközpont
Dr. Bartolák Zoltán
Csányiné Szarka Ilona
Nagy Sándor Jánosné
Vargáné Búzás Tímea

Tanya II. kk. 263.
Tanya, III. ker. 166/1.
Tanya II. 353.
Tanya III. kk. 152.
Kákaközpont 16.

Madách u. 4/1
Klapka u. 12.
Deák F. u. 46.
Tessedik u. 55.
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20./ Szavazókör
Elnök
Tag
Tag
Póttag
Póttag
21./ Szavazókör
Elnök
Elnökhelyettes
Tag
Póttag
Póttag

Határidő:
Felelős:

Ruminé Niethammer
Edina Marina
Ezüstszőlői Klub
Katona Máté Tiborné
Bács Jolán
Sárkány Éva
Balatoniné Medvegy
Anna
Lestyanné Uhljár Éva
Középhalmi Ev. Misszió
Sechna János
Dr. Csontos Éva
Szalbotné Kovács
Mária
Korbely Zoltán
Nyemcsok Györgyné

Tanya III. kk. 155.
Tanya III. kk.. 411.
Tanya, III. ker. 421.
Tanya III. 417.
Tanya III. 411.
T. III. kk. 240/3.
Tanya III. 386/4.
Tanya V. ker. 28.
Tanya, V. ker. 91.
Tanya, V. kk. 156.
Tanya, IV. ker. 218.
Tanya, V. ker. 150
Tanya, IV. kk. 208.

Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

A Helyi Választási Bizottság tagjainak/póttagjának megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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-testület a Helyi Választási Bizottság tagjaivá és póttagjává az alábbi személyeket
választja: Tagjai: Dr. Izsáki Zoltán, Illés Péterné, Nyári Mihály. Póttagja: Lestyan-Goda
Pálné. Határidő: Azonnal. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit
aljegyző.”
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:

- 29 501/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság tagjaivá és póttagjává az alábbi személyeket választja:
tag
tag
tag
póttag
Határidő:
Felelős:

Dr. Izsáki Zoltán
Illés Péterné
Nyári Mihály
Lestyan-Goda Pálné

Szarvas, Hársfa u. 13.
Szarvas, Bethlen G. u. 8.
Szarvas, Wesselényi u. 15.
Szarvas, Bethlen G. u. 8.

Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tobak Lászlót, Szécsi Attilát, Bodnár Fruzsinát, Pápai
Hajnalkát, mutatkozzon be a képviselő-testület előtt.
Tobak László beruházási ügyintéző: Okleveles geográfusként végzett a Szegedi
Tudományegyetemen terület és településfejlesztés szakirányon. Friss pályakezdőként
helyezkedett el. A projektcsoportnál tevékenykedik. Feladatai: geotermikus projekt,
fürdőfejlesztés, KEOP keretében óvodák energia hatékonysági pályázata, ipari park,
inkubátorház, illetve a lakások ablakcsere pályázatainak figyelése.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Békéscsabán a Vásárhelyi Pál Műszaki
Szakközépiskolában végzett mint vízügyi technikus. Feladatai közé tartozik a belvíz I-II-IIIIV-V-VI-VII. ütem tervei, valamint a Kis-Lehel-Budai-Széchenyi utcán folyó útburkolat
felújítás, a Juhász Gyula utcai útburkolat felújítás, a Székely Mihály téri rekreációs park, a
Békés megyei rekultivációs program valamint az öntözővíz ellátással kapcsolatos
tevékenységek.
Bodnár Furzsina beruházási ügyintéző: A Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály
Műszaki Karán végzett okleveles építőmérnökként. A szakrendelő fejlesztése, a
városrehabilitációs program, a szárazmalom felújítása és a garanciális ügyek tartoznak
feladatai közé.
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: Békéscsabán a Vásárhelyi Pál Műszaki
Szakközépiskolában végzett magasépítő technikusként. Feladata a külterületi utak fejlesztése,
közösségi tér kialakítása, városrehabilitáció, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése.
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3.) sz. bejelentés:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Az 1.) sz. határozati javaslat arról szól, hogy az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a szociális és gyermekvédelmi keretből 2,5 mFt-ot
biztosít. A 2.) sz. határozati javaslat rendelkezik arról, hogy a helyi rendelet értelmében a
döntéseket a Népjóléti Bizottságra ruházza át.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit megismerte, azt
elfogadja és annak 1. sz. melléklete szerinti Nyilatkozat alapján visszavonhatatlan döntést hoz
a csatlakozásról.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek 1. sz.
melléklete szerinti „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására.
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások pénzügyi fedezetét – 2.500.000,Ft-ot – a 2011. évi költségvetésében biztosítja, a szociális és gyermekvédelmi támogatások
keretében.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Határidő: Nyilatkozatok megküldése: 2010. szeptember 30-ig, illetve folyamatos”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
502/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit megismerte, azt elfogadja és annak 1. sz. melléklete szerinti
Nyilatkozat alapján visszavonhatatlan döntést hoz a csatlakozásról.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos Általános Szerződési
Feltételek 1. sz. melléklete szerinti „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására.
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások pénzügyi fedezetét –
2.500.000,-Ft-ot – a 2011. évi költségvetésében biztosítja, a szociális és
gyermekvédelmi támogatások keretében.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Nyilatkozatok megküldése: 2010. szeptember 30-ig,
illetve folyamatos
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza szakbizottságát, a Népjóléti
Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei, valamint Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször módosított
52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Lázár Zsolt a Népjóléti Bizottság elnöke, Dr. Melis
János jegyző. Határidő: Értelem szerint.”
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:
503/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
szakbizottságát, a Népjóléti Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételei, valamint Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször módosított 52/2000.(XII.14.)
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meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Lázár Zsolt a Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Természetbeni szociális ellátás lehetősége
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A napokban egy gazdasági társaság megkereste az
önkormányzatot azzal, hogy szociális célokra utalványokat gyárt és ezeket esetleg vásárolja
meg az önkormányzat. Az előterjesztés mellékletét képezik ezek az utalványok. Ez nem
szociális kártya, hanem utalvány. A szociális törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az
ellátások egy részét ne pénzben, hanem természetben adják az önkormányzatok. Az
önkormányzat a törvény módosítását követően az ellátások közül amit lehet természetben ad.
(tankönyv támogatás, áram- illetve gáztartozások kiegyenlítése a szolgáltató felé,
gyermekétkeztetés felé meglévő tartozások). Jelen pillanatban az önkormányzat ezt az elvet
követi. Az ellátás arra fordítódik amire ténylegesen szükség van. Az utalvány költségesebb
mint a jelenlegi rendszer. Az utalványokat már nem lehet sima borítékban postára adni,
értéklevélként kell, ami növeli az ellátással kapcsolatos költségeket. A Pénzügyi Osztály
vezetője is azt javasolta, hogy szeptember 1-től ne vezesse be az önkormányzat hanem
folytasson további egyeztetéseket.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság nem
zárja be a lehetőségek ajtaját. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a különböző
segélyek megfelelően kerüljenek felhasználásra. Az adósságkezelés az egyetlen olyan
módszer ahol beszámol a család a költéseiről. Jelen pillanatban nem érett a helyzet a szociális
utalvány bevezetésére. Érdekes lenne ha valamelyik multinacionális cég a szociális segély
utalványon jelentős nyereséghez jutna. Az utalványok előállítása költséget jelent. A
későbbiekben lehet mérlegelni, hogy a hatékonyság növelhető-e az utalvány biztosításával.
Babák Mihály polgármester: A segélyek, segítségek 80%-a szolgáltatóhoz jut el. Nem
készpénzben kapják meg a rászorulók hanem jóváírják a számlájukon.

- 33 Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság nem tartja aktuálisnak az utalvány
bevezetését.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javasolja a részletek pontos
megismerését. Később vissza lehet térni erre a kérdésre, de jelenleg nem aktuális a
bevezetése.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
504/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja,hogy
az egyes szociális támogatások rászorulók részére történő pénzbeli kifizetését
szociális utalványok juttatása váltsa fel.
Utasítja a jegyzőt, hogy készítsen lakossági felmérést az utalványok esetleges
bevezetésére vonatkozóan, valamint folyamatosan tájékoztassa a Képviselőtestületet az utalványok alkalmazását biztosító jogszabályok változásairól.
Határidő:
2010. december 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Közterület nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Ez év elején a Hámán Kató utca lakói kérték, hogy az
utca nevét Melis Györgyre változtassa az önkormányzat. A vonatkozó helyi rendelet
értelmében a közterület nevét megváltoztatni csak akkor lehet, ha az ott lakó választójogosult
állampolgárok több mint fele írásban kérte. További jogszabályi előírás az, hogy a Földrajzi
név bizottságot meg kell keresni, hogy támogatja-e az elnevezést. Márciusban a képviselőtestület elvi döntést hozott. Időközben megérkezett a bizottság javaslata, mely elfogadta az új
elnevezést. Központi irányelv jelzi, hogy a választások kitűzésétől a választások
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hogy október 3-át követően történne az ezzel kapcsolatos intézkedés megtétele. A személyi
okmányok cseréje az illetéktörvény szerint illetékmentes.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az utcanév változást, de
felmerült, hogy át kell tekinteni Szarvas város utca hálózatát, hogy melyek lennének azok
ahol változtatás történne. Így minden területi képviselő végiggondolhatja az előírásnak
megfelelő teendőket.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal levette
napirendről az előterjesztést. A határozati javaslatban az szerepel, hogy október 3. után
kerüljön sor ennek rendezésére. Másfél hónappal az önkormányzati választások előtt nem
biztos, hogy ennek a képviselő-testületnek kell ebben az ügyben dönteni.
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 Hámán Kató utca nevét Melis György utcára változtatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy 2010. október 3-át követően gondoskodjon az új utcanév átvezetéséről
és a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 2010. október 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Réthy Vilmosné osztályvezető, Dinyáné Kovács Gabriella csoportvezető.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal, 4
ellenvélemény, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
505/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hámán Kató utca nevét
Melis György utcára változtatja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy 2010. október 3-át követően gondoskodjon az új utcanév
átvezetéséről és a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő:
2010. október 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Dinyáné Kovács Gabriella csoportvezető
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása és a
2010/2011-es tanévre vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület az elmúlt év augusztusában
fogadta el az Önkormányzati Minőségirányítási Programot a 2009-2014. időszakra. Ez a
program tartalmazza a fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó minőség célokat. Az
intézmény nevének módosulása okán szükséges az ÖMIP módosítása. Erre vonatkozik az 1.)
sz. határozati javaslat. Minden évben elfogadásra került a következő tanévre vonatkozó
ellenőrzési terv. Ennek elfogadását a 2.) sz. határozati javaslat tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja közoktatási intézményrendszere
működéséről szóló minőségirányítási programjának módosítását (ÖMIP) az előterjesztés
mellékletét képező módosítás alapján.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az ÖMIP módosításokkal történő egységes szerkezetbe
foglalását készítse el.
Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmény
minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség szerint terjesszék be a
Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató,
Kohut Andrásné főigazgató. Határidő: ÖMIP egységes szerkezetbe foglalása 2010.
szeptember 1-ig.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
506/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja közoktatási
intézményrendszere működéséről szóló minőségirányítási programjának
módosítását (ÖMIP) az előterjesztés mellékletét képező módosítás alapján.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az ÖMIP módosításokkal történő egységes
szerkezetbe foglalását készítse el.
Utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmény
minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség szerint
terjesszék be a Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
ÖMIP egységes szerkezetbe foglalása 2010. szeptember 1-ig
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező az
Önkormányzati Minőségirányítási Program – 2010/2011-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési
Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az ÖMIP Ellenőrzési Tervének aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények részére küldje
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző
Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért felelős: Művelődési és Oktatási Bizottság,
pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, érintett intézményvezetők
Határidő: aláírás és megküldés tekintetében: 2010. szeptember 1-ig. Ellenőrzések végrehajtása
tekintetében: Ellenőrzési Tervben foglaltak 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:
507/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező az Önkormányzati Minőségirányítási Program –
2010/2011-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési Tervét jóváhagyja.
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aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények
részére küldje meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért felelős:
Művelődési és Oktatási Bizottság, pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, érintett
intézményvezetők
Határidő:
aláírás és megküldés tekintetében: 2010. szeptember 1-ig
Ellenőrzések végrehajtása tekintetében: Ellenőrzési Tervben
foglaltak szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskola beszámolója a
2009/2010. tanévről az Önkormányzati Minőségirányítási Program
alapján
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola a
közoktatási intézményhez hasonlóan elkészítette az Önkormányzati Minőségirányítási
Program alapján beszámolóját. Az indikátorokat kitöltötték illetve rövid szöveges beszámolót
is készítettek a 2009/2010. tanévről, melyben szerepelnek a pénzügyi, gazdálkodási adatok
illetve a létszámadatok.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja, - az előterjesztés mellékletét képező- a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2009/2010-es
tanévről szóló ÖMIP beszámolóját.

- 38 Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Brachna Irén Intézményegységvezető. 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:
508/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja, - az előterjesztés mellékletét képező- a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2009/2010-es tanévről szóló
ÖMIP beszámolóját.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Brachna Irén Intézményegység-vezető
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános
Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület 2010. júniusában döntött az
intézmény nevének módosulásáról. Az elmúlt héten átadásra került az új óvoda épület a
Kossuth u. 66. szám alatt, mely telephely még nem volt az alapító okiratba beépítve. Az
alapító okirat módosítása technikai jellegű, a telephely bővülését foglalja magában.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási bizottság megtárgyalta és támogatja a
határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
alábbiak szerint jóváhagyja a Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola,
Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását:
I.
2. Az intézmény telephelyei címszó alatti szövegrész kiegészül az alábbi
telephellyel:
12. 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.
II.
Az Alapító Okirat 1. számú melléklete 1. Az intézmény használatában lévő
ingatlanok címszó alatti szövegrész kiegészül az alábbiakkal:
15. Szarvas, Kossuth u. 66.

hrsz: 2363

1849 m2

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a
határozat kivonatát, illetve a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosításhoz
szükséges dokumentumokat 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár
Területileg Illetékes Igazgatósága részére átvezetés céljából.
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

TÁMOP 3.3.2. „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatása” című nyertes pályázat végrehajtásának átadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület 438/2008. sz. határozatával
döntött arról, hogy a pályázatban részt vesz és az Aditus Tanácsadó Zrt-t bízta meg a pályázat
elkészítésével. A pályázat elkészítésében az intézmény dolgozói vettek részt. Az
önkormányzat 52.606.906 eFt támogatásban részesült. Mivel a pályázat előkészítésében az
intézményben dolgozók vettek részt, így javasolt, hogy az intézményben felállított projekt
menedzsment végezze az ezzel összefüggő feladatokat a továbbiakban. Erre vonatkozóan
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útján ellenőrzi a tevékenységet.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
510/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045 jelű pályázattal összefüggő feladatok végrehajtását
átadja Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére, a
projekt végleges lezárásáig, az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban
foglaltak alapján.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének kérelme
a 343/2010.(V.20.) sz. határozat visszavonására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület 343/2010. sz. határozatával
döntött arról, hogy engedélyezi a közoktatási intézményben 1-4. évfolyamon az összevont
gyógypedagógiai osztály indítását. Mivel 2010. augusztus 3-án az említett pályázat nyert és az
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intézményben, a 2010. májusában hozott határozatot vissza kellene vonni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és javasolja a
határozat visszavonását mivel a pályázati kiírásnak meg kell felelni.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
511/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
visszavonja 343/2010.(V.20.) sz. határozatát, ennek értelmében Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében 1-4. évfolyamon összevont
gyógypedagógiai osztály nem kerül indításra a 2010/2011-es tanévben.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Őszi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Az Oktatási Hivatal tájékoztatta Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményét arról, hogy 2010/2011. őszi időszakában hol
kerül szervezésre érettségi vizsga. Az előzetes tájékoztatás alapján kiderült, hogy több diák
szeretne előrehozott érettségi vizsgát tenni az őszi időszakban. Csak abban az esetben van erre
lehetőség az intézményben ha a fenntartó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kijelölt
intézménnyé minősítsék az intézményt. Ez többlet költségvetést nem jelent.
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jelen.
Babák Mihály polgármester: Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, lehetőség lesz
arra, hogy a szarvasi gyerekek helyben tegyenek előre hozott érettségi vizsgát.
Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
512/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye „kijelölt”
intézménnyé történő minősítését, ezzel biztosítva az őszi érettségi vizsgák
megszervezését a 2010/2011-es tanévben. A szervezés többletköltséget nem
igényel.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Halászlakért egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Halászlakért egyesület 2010. májusában megtartott
közgyűlésén a súlyos belvízhelyzet megoldásának érdekében vízelvezető csatorna
létesítéséről döntött. A tervezett csatorna nyomvonalát nem az egyesület maga jelölte ki,
hanem a területileg illetékes Körösi Vízgazdálkodási Társulat javaslatát fogadták el. A nyílt
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töltésről lefolyó vizek bejutását a telkekre. Ehhez kér támogatást az egyesület. Javasolja
30.000,-Ft támogatás biztosítását.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A külterület belvízmentesítése nem önkormányzati feladat
hanem a Vízgazdálkodási Társulaté. A Halászlakon keletkező csapadékvíz nincs bekötve
csatornába. Saját maguk kívánják a csatornát megépíteni. Társulati feladatról van szó, de
mivel az egyesület maga kívánja megoldani ezt, Szarvas város képletesen hozzájárul ehhez. A
külterületi földek vízelvezetési hozzájárulása évi 1 mFt körül van. A külterületi gazdák is
fizetnek a társulatnak. Sajnos rengeteggel tartoznak a gazdáknak, a pénzt beszedik de valahol
elfolyik.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Egyetért a polgármester által elmondottakkal. A bizottság 4 jelenlévő tagja 4
igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. Belvíz sújtotta területről van szó. Árvíz esetén akadóvíz terheli a területet, a
térség sokszor meg sem közelíthető. A kérés jogos, a támogatás jelképes. A bizottság
javasolja támogatni a csatornaépítést. Meg kell szerezni a vízjogi létesítési engedélyt, mivel
közel van a védtöltéshez és anélkül nem lehet építkezni.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A probléma létezik, azok nem oldották meg akiknek
kötelessége lenne.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
513/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve
Halászlakért Egyesület csatornaépítési szándékát úgy dönt, hogy 30.000,-Ft

a
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egyesülettel elszámolási kötelezettség mellett, egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy
az ismertetett nyomvonalon a csatorna megépítésre kerüljön.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A támogatási nyilatkozat kiadására: 2010. augusztus 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
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. december 1-jétől megüresedik nyugdíjazás miatt a
mezei őrszolgálatnál egy álláshely. Erre tekintettel pályázat kiírása szükséges a státusz
betöltésére. A pályázati kiírás kereteit a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény illetve
az ágazati jogszabályok adják. Vannak általános pályázati feltételek – büntetlen előélet,
magyar állampolgárság, három hónapos próbaidő. Határozatlan időtartamra szóló
közalkalmazotti kinevezés párosul az álláshely betöltése mellé. Teljes munkaidős státuszról
lenne szó. Speciális feltételként meg kell említeni, hogy az ágazati jogszabályokból illetve
lőfegyver ismeretből vizsgáznia kell a leendő mezőőrnek. Ennek birtokában nyújthatja csak
be pályázatát.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság
valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 45 514/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szarvas Város
Önkormányzata mezőőr munkakör betöltésére.
1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
2. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
3. A munkavégzés helye:
Békés megye, Szarvas közigazgatási területén a részére kijelölt mezőőri körzet
4. A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Szarvas Város közigazgatási területének meghatározott körzetében mezőőri
feladatok ellátása.
5. Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
szóló 29/1998.(IV.30.) FM rendelet rendelkezései az irányadók.
6. Pályázati feltételek:
- 8 Általános iskolai végzettség,
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
- 18. életév betöltése,
- lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés,
- A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból,
mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyver ismeretből tett vizsga megléte.
7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat.
8. A pályázaton kérjük feltüntetni, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve kérjük a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy beleegyezik-e a pályázata nyilvános Képviselő-testületi ülésen történő
megtárgyalásába.
9. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. december 1. napjától tölthető be.
10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő tartama 3 hónap
11. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 60 nap.
12. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szarvas Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (5540 Szarvas Szabadság ú t 25-27.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati a munkakör megnevezését: MEZŐŐR.
13. A pályázatok elbírálásának a rendje:
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Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatot kiíró fenntartja azon
jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
14. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
15. A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Szarvas Város Honlapja (www.szarvas.hu)
Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája.
16. A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt:
dr. Hegedűs Norbert jogi előadó, Szarvas Város Polgármesteri Hivatala,
tel: 06-66-311-122 /175-ös mellék.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szarvasi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Az Általános Művelődési Központ Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége kérésére az alapító okiratban a gitár tanszak kerülne
feltüntetésre. Évek óta nagy igény van a gitár oktatás iránt, de csak ez év szeptemberétől
nyílik lehetőség arra, hogy olyan személyt foglalkoztasson az intézmény aki jogosult e
tanszak oktatói feladatainak ellátására. Technikai jellegű módosításra is sor kerül melyeket a
vonatkozó jogszabályi változások indokolnak. Módosított előterjesztés került kiadásra, mivel
időközben augusztus 13-án megjelent a Magyar Közlöny 132. száma amelyben hatályon kívül
helyezték a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényt. Ez szerepelt
az eredeti tervezet preambulumában. A módosított tervezetből ez kikerült, a helyére az
Államháztartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése került. A módosított tervezet szerint
kéri az alapító okirat módosítás elfogadását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A kiosztott anyagban szereplő módosított határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.

- 47 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
515/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító okiratot módosító okirat
aláírására, valamint arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak
érdekében, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - a módosítást
követő nyolc napon belül, törzskönyvi bejegyzés céljából - megküldésre kerüljön
a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére.
I. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37.§ (4) - (5) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90.§ (1) - (2) bekezdéseiben meghatározottakra figyelemmel a
Szarvasi Általános Művelődési Központ részére az alábbi alapító okiratot adja ki:”
II. Az alapító okirat 5. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„5. d.) Alapfokú művészetoktatási intézményegységre vonatkozó adatok:
- Az intézményegység tagozattal nem rendelkezik.
- Művészeti ágak:
- zeneművészet,
- táncművészet,
- képző- és iparművészet,
- szín- és bábművészet.
- Tanszakok:
- hegedű, gordonka, gitár, zongora, harmonika, furulya, klarinét, szaxofon,
trombita, harsona, kürt, tuba, ütő, szolfézs, fuvola
- néptánc, társastánc
- festészet, kerámia, kézművesség
- drámajáték, színjáték.”
III. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:
„8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén
kinevezésének) rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya:
6. Az intézmény vezetőjét, valamint az intézmény önálló jogi személyiséggel
rendelkező intézményegységének vezetőjét, Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló
közalkalmazotti kinevezéssel együtt határozott időre szóló magasabb vezetői
megbízás jön létre.
7. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői
hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói
jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
rendelkezni kell.
8. Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll.
9. Az egyes intézményegységek élén - kivéve az intézmény önálló jogi
személyiséggel rendelkező intézményegységét - vezető beosztású
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az intézményegység-vezetőkből és az intézmény gazdasági ügyintézőjéből álló
igazgatótanács dönt. Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező
intézményegységének vezetője magasabb vezető beosztású intézményegység-vezető
aki felett a magasabb vezetői megbízás adása, illetve visszavonása kivételével a
munkáltató jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja.
10.
Az intézmény által foglalkoztatott személyek, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. hatálya alá tartózó munkavállalók.”
IV. Az alapító okirat 11. pontjának hatodik francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„11.
- intézményegységvezető neve, beosztása: Roszik Zoltán, múzeumigazgató.”
V. Az alapító okirat 19. pontjának 1. alpontja és az alapító okirat 20. pontja hatályát
veszti.
VI. Az alapító okirat 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú
melléklete lép.
VII. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. augusztus 27.
Határidő:
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
(Chován Kálmán Művészeti Alapiskola)
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Művelődési Központ a Chován Kálmán Művészeti
Alapiskolával kapcsolatosan nyújtott be pótelőirányzat kérelmet. Lehetősége lenne a Chován
Kálmán Művészeti Alapiskolának arra, hogy egy új tanszakot indítson és képesített zongora
tanárt alkalmazzon. E többlet feladatok elvégzésére 1.108.875 eFt pótelőirányzatra lenne
szüksége. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
516/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ részére a 2010. évi költségvetésben 873.130,-Ft bér
és 235.745,-Ft járulék többlet előirányzatot engedélyez a működési tartalék
terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendelet módosításkor a változást
vezesse át.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Csasztvan András intézményvezető
Határidő:
2010. szeptember 30.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
(Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom)
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat
kérelméről van szó a Tessedik Sámuel Múzeummal kapcsolatban. A múzeum saját bevétel
teljesítése nagyon kevés lett volna. Lehetőség lenne arra, hogy restaurálási feladatokat
végezzen el. A 44-es út melletti feltárások során nem teljesültek azok a bevételek amikre a
múzeum számított. Bevétel kiesésének kompenzálására szeretne pótelőirányzatot kérni
melynek összege 976 eFt bér, 263.960,-Ft járulék. Átvezetésre kerül, hogy 4.200.000,-Ft
csökkent a bevételi költségvetésben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
517/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ 2010. évi költségvetésben 976.000,-Ft bér és
263.960,-Ft járulék, 4.200.000,-Ft működési bevétel csökkenést és 2.960.040,-Ft
önkormányzati támogatás emelést engedélyez.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendelet módosításkor a változást
vezesse át.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Csasztvan András intézményvezető
Határidő:
2010. szeptember 30.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A KOMÉP Kft. közfeladatainak támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A város belterületén található járdák jelentős mértékben
elhasználódtak, a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében szükséges azok intenzívebb
karbantartása. Javasolja, hogy a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. részére közfeladatok
ellátásának támogatására 29.750 eFt-al kerüljön megemelésre a biztosított keret. A keret
előzetes ellenőrzés után kerülhet kifizetésre.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, támogatásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
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előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
518/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) részére a közfeladatok
ellátásának támogatására biztosított keretet a felhalmozási kiadások terhére –
átcsoportosítással – 29.750.000,-Ft-al megemeli.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a
változást vezesse át.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület döntése értelmében a Szarvas, Dr. Melich J.
utca 3. szám alatti ingatlan pályázat útján meghirdetésre került értékesítés céljából. A
pályázatokat július 30-ig lehetett benyújtani. Egy pályázó jelentkezett. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság a beadott pályázatot felbontotta. Megállapította, hogy az mindenben
megfelel a pályázati kiírásnak, így javaslatot tett a képviselő-testület felé, hogy az ingatlan
kerüljön értékesítésre az érvényes pályázatot benyújtó Farkas János részére 4.600.000,-Ft
eladási áron.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatát tartalmazza az
előterjesztés, így azt támogatja.
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előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi
4253. hrsz-ú, természetben 5540 – Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlant, bruttó
4.600.000,-Ft, azaz négymillió-hatszázezer forint áron értékesíti Farkas János (lakcíme: 5540Szarvas, Dimitrov utca 22/1., anyja neve: Szekretár Zsuzsanna, születési helye és ideje:
Szarvas, 1952. március 20.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. október hó 31.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
519/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4253. hrsz-ú, természetben
5540 – Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlant, bruttó 4.600.000,-Ft,
azaz négymillió-hatszázezer forint áron értékesíti Farkas János (lakcíme: 5540Szarvas, Dimitrov utca 22/1., anyja neve: Szekretár Zsuzsanna, születési helye és
ideje: Szarvas, 1952. március 20.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
2010. október hó 31.
Határidő:
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása TÁMOP-5.2.5.A-10/2
Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok „A”
gyermekvédelmi
komponens
elnevezésű
pályázatához
szándéknyilatkozat kibocsátása.
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Kiosztott anyagként került kiadásra az előterjesztés. A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
Szándéknyilatkozat kiadását kérik a pályázat benyújtásához. A pályázat önerőt nem igényel,
20 mFt a minimum elnyerhető összeg és 80 mFt a maximum. A szándéknyilatkozat lényege,
hogy a Kossuth u. 56-58. sz. alatti ingatlan bizonyos részeit legkésőbb 2011. július 01.
napjától számított 24 hónapra bérleti jogviszony keretében az önkormányzat a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása részére sikeres pályázat esetén. A Humán Szolgáltató Központ
intézményegység vezetője az esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszol.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. A bizottság tagjai nehezményezték, hogy a kistérségi társulás
képviselője nem volt jelen a bizottsági ülésen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
520/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása TÁMOP - 5.2.5.A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok „A” gyermekvédelmi komponens elnevezésű
pályázatához az alábbi szándéknyilatkozatot bocsát ki az alábbiak szerint:
Szarvas Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása TÁMOP-5.2.5.A-10/2- „A” komponens keretében megpályázni kívánt
projektjét támogatja, és hozzájárul, hogy a Társulás az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, 2098. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 5540
Szarvas, Kossuth u. 56-58. szám alatt található ingatlan termét (58,9 m2), a hozzá
tartozó galériát (7,2 m2), az előteret (8,3 m2), valamint a belépőt (6,8 m2) a Pályázat
keretében, kizárólag a Pályázat pozitív támogatói elbírálása esetén, a Pályázati
projekt kezdetétől, de legkésőbb 2011. július 01. napjától számított 24 hónapon –
projektidőszakon – keresztül használja, mely használati jogcímet bérleti jogviszony
keretében kívánja a későbbiekben biztosítani a Pályázat pozitív támogatói elbírálása
esetén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztéshez melléklet szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. szeptember 10.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

„Szarvas város belterületi belvízrendezés VII. ütem” tervezési
szerződés műszaki tartalom változás miatti módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A képviselő-testület 316/2010. sz. határozata alapján
Szarvas város belterületi belvízrendezés VII. ütem kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési
engedélyes szintű műszaki tervdokumentáció elkészítésére a TERVSTART Bt-nek adott
megbízást 2010. május 3-án 11.760 fm össz hosszban, bruttó 9.996 eFt vállalási ár ellenében.
Időközben bekövetkezett változások miatt szükségessé vált a szerződés műszaki tartalmának
megváltoztatása. Javasolja az alábbi műszaki tartalom változás elfogadását:
Arany János utca D-i oldala (Alkotmány u. – Martinovics u. között) az Arany János utca É-i
oldala (Béke-Martinovics u. között), a Tessedik utca É-i oldala (Béke – Martinovics u.
között), Tessedik u. D-i oldala (Zalka M. u. – Martinovics u. között), a Dózsa Gy. utca
mindkét oldala (Kossuth utca és a Rét utca között), a Vajda Péter utca mindkét oldala
(csatlakozik a jelenleg is folyó útépítéshez és a Tessedik tanyáig húzódik. A Lehel u. mindkét
oldala (Kis u. – Budai N. A. u. között), a Budai N. A. u. mindkét oldala (Petőfi u. - Széchenyi
u. között), valamint a Gárdonyi G. u. D-i oldala (Szentesi út – Semmelweis u. között) valósul
meg. Mivel a műszaki tartalom változott, a teljes csatornahossz is rövidült 11.402 fm-re.
Fentiek alapján a csapadékvíz elvezető rendszer összes hossza 11.760 fm-ről 11.402 fm-re
csökkent. A tervezővel történt egyeztetés után sikerült lealkudni a bruttó bekerülési költséget
9.996.000,-Ft-ról 9 mFt-ra. Így a bruttó fm ár 850,-Ft-ról kb. 790,-Ft-ra változik. Az előző
műszaki tartalomban nem szerepelt a Gárdonyi Géza utca ezért Molnár Béla tervező kérte a
befejezési határidő módosítását 2010. szeptember 15-re.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Lázár Zsolt képviselő: Mi az ami kikerült a Tessedik utcából?
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A Tessedik utca É-i oldala a Zalka M. utcától a Deák
Ferenc utcáig szerepelt az eredeti műszaki tartalomban. Már vannak megépült csővezeték
szakaszok ezért rövidítésre került a Tessedik utca D-i oldala is. A Bagi J. utcával
kapcsolatban voltak fennakadások mivel ott magánterületre hatolna be a csővezeték. Ezt
kikerülendő a Martinovics utcán kerül felhozatalra a belvíz elvezető rendszer.
Lázár Zsolt képviselő: Ami kivételre került az egy másik projektben megvalósításra kerül?
Dr. Melis János jegyző: Egyetlen méter sem marad el.
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kb. 3 méter mély. Ez kivételre került, de egy másik projektben megvalósításra kerül.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
521/2010.(VIII.19,) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi belvízrendezés VII. ütem”-mel kapcsolatos Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének 316/2010. (IV.30.) számú határozata
alapján a TERVSTART Bt.-vel (5600 Békéscsaba, Magyar u. 46.) 2010. május 3.án megkötött vízjogi létesítési engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésére
vonatkozó tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítja:
1.) A szerződés 2. pontja szerint a teljesítési határidő 2010. augusztus 31.ről 2010. szeptember 15.-re változik.
2.) A szerződés 5. pontja szerint a szerződés összege bruttó 9.996.000,-Ftról összegről bruttó 9.000.000,-Ft-ra változik, mely alapján a tervezési
díj bruttó 850,-Ft/fm-ról bruttó 790,-Ft/fm-re változik.
3.) A tervezendő csatornaszakaszok összhossza 11.760 fm-ről 11.402 fm-re
csökken.
4.) A szerződés többi pontja változatlan marad.
5.) A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom az alábbiakra
módosul:
1.) Arany J. u. D-i oldala (Alkotmány u. – Martinovics u. között)
2.) Arany J. u. É-i oldala (Béke u. – Martinovics u. között)
3.) Tessedik u. É-i oldala (Béke u. – Martinovics u. között)
4.) Tessedik u. D-i oldala (Zalka M. u. – Martinovics u. között)
5.) Dózsa Gy. u. mindkét oldala (Kossuth u. – Rét u. között)
6.) Vajda P. u. mindkét oldala (Csatlakozik az útépítéshez – Tessedik tanya
között)
7.) Lehel u. mindkét oldala (Kis u. – Budai N. A. u. között)
8.) Budai N.A. u. mindkét oldala (Petőfi u. – Széchenyi u. között)
9.) Gárdonyi G. u. D-i oldala (Szentesi út – Semmelweis u. között)
A tervezési díj forrása a szabad fejlesztési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
módosítás aláírására, továbbá a határozati javaslattal összefüggő intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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21.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vásártér (Szabadság utca és Vágóhíd utca felőli járdát
megvilágító 9 db kandeláber cseréje) közvilágítás kivitelezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata korábban már döntött
a közvilágításokkal kapcsolatban egy 5 mFt-os keret megállapításáról mely összeg a
buszmegálló és egyéb kitört kandeláberek pótlását szolgálja. A korábbi közvilágításra
ajánlatot tevő cégeket felkérte a hivatal ajánlattételre. Sztrurhár Gábor villanyszerelő, SW
Elektrik Kft. és a Kilowatt Kontrol cégek tettek ajánlatokat. Az ajánlattételi határidő igen szűk
volt, augusztus 12-ig kérte a hivatal az ajánlatokat. Határidőre mindhárom ajánlat beérkezett,
melyek a következők voltak: Legjobb ajánlatot az SW Elektrik Kft. tette, nettó 1.081.095,-Ft
összegben. Sztruhár Gábor 1.579.130 Ft összegű ajánlatot tett, a legmagasabb árat a Kilowatt
Control Kft. adta 1.585.668,-Ft-al. A beérkezett ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság augusztus 16-án felbontotta és az ajánlatokat érvényesnek minősítette. Javasolja a
legalacsonyabb ajánlatot tevő SW Elektrik Kft-vel a szerződés megkötését.
Besenczy Zoltán képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadta az
előterjesztést. Kérdésként elhangzott, hogy a leszerelésre kerülő lámpákkal mi lesz. Azt a
választ kapták, hogy Középhalmon kerülnek felhasználásra.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat, a
bizottság javaslata szerepel az előterjesztésben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas Vásártér (Szabadság utca és Vágóhíd utca felőli
járdát megvilágító 9 db kandeláber cseréje) közvilágítás kivitelezése tárgyában lefolytatott
ajánlatkérési eljárást eredményesnek minősíti, és a legalacsonyabb ajánlatot tevő SW Elektrik
Kft-vel (5540 Szarvas, Kossuth tér 1. III/31. sz.) az általa megajánlott nettó: 1.081.095,Ft+(25%) ÁFA, azaz bruttó: 1.351.369,-Ft összegben köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 10. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
522/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas
Vásártér (Szabadság utca és Vágóhíd utca felőli járdát megvilágító 9 db
kandeláber cseréje) közvilágítás kivitelezése tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárást eredményesnek minősíti, és a legalacsonyabb ajánlatot tevő SW Elektrik
Kft-vel (5540 Szarvas, Kossuth tér 1. III/31. sz.) az általa megajánlott nettó:
1.081.095,-Ft+(25%) ÁFA, azaz bruttó: 1.351.369,-Ft összegben köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 10.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Dr. Bagi László képviselő: A Juhász Gyula utcában nagyon ritka a világítás és járda sincs.
Nem kellene erről megfeledkezni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

„Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című
pályázathoz kapcsolódó idegen nyelvi képzés
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Molnár Gabriella beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Molnár Gabriella beruházási ügyintéző: A turisztikai pályázat része egy 15 főre szóló
angol nyelvi képzés. Három céget kért fel az önkormányzat ajánlattételre. A három ajánlat
időben beérkezett. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta és értékelte az
ajánlatokat. Mindhárom ajánlatot érvényesnek minősítette. A legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás alapján nyertes ajánlattevőnek a Lingva-Tech Oktatási Stúdiót javasolja
bruttó 838.200,-Ft összegben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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legalacsonyabb összegű Lingva-Tech Oktatási Stúdió 838.200,-Ft-os ajánlatát javasolja
elfogadásra.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók
elérése érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason című pályázathoz
kapcsolódó idegen nyelvi képzés” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek
minősíti és az érvényes ajánlatot tevő Lingva-Tech Oktatási Stúdióval (5600 Békéscsaba,
Jókai u. 23.) köt szerződést az általa megajánlott bruttó 838.200,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. augusztus 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
523/2010.(VIII.19.) 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 című pályázathoz kapcsolódó
idegen nyelvi képzés” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti és az érvényes ajánlatot tevő Lingva-Tech Oktatási
Stúdióval (5600 Békéscsaba, Jókai u. 23.) köt szerződést az általa megajánlott
bruttó 838.200,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítési
pályázatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
és műszaki ellenőrzése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A Polgármesteri Hivatal komplex
akadálymentesítésével kapcsolatban szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolítása és
műszaki ellenőrzéssel foglalkozó cégek megkeresése. Az első fordulóban sajnos senki nem
adott ajánlatot, ezért újból megküldésre kerültek az ajánlatok. A következő cégek kerültek
felkérésre: WORK-METALL TRANS Kft., Nóvusdom Kft., Építészeti és Mérnöki Műhely
Tervező és Lebonyolító Kft. Az ajánlatok beérkezési határideje 2010. augusztus 16. volt.
Mindhárom ajánlat határidőre beérkezett. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az
ajánlatokat felbontotta és érvényesnek minősítette. Az alábbi ajánlatok érkeztek be: A
WORK-METALL-TRANS Kft-től közbeszerzésre nettó 234.660,-Ft, bruttó 293.325,-Ft, a
műszaki ellenőrzésre bruttó 586.649,-Ft. A Nóvusdom Kft. ajánlata a közbeszerzésre bruttó
500 eFt, a műszaki ellenőrzésre bruttó 800 eFt. Az Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. ajánlata
a közbeszerzés vonatkozásában 500 eFt volt, a műszaki ellenőrzésre 625 eFt összegű ajánlatot
tett. A WORK-METALL-TRANS Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, viszont a műszaki
ellenőrzésre adott ajánlat magasabb volt mint a pályázatban előírt bruttó 350.000,-Ft.
Tárgyalásokra került sor a WORK-METALL-TRANS Kft-vel és megállapodás született az
előterjesztésben szereplő összegről.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat felbontotta, a
bizottság javasolta a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó WORK-METALL-TRANS Kft-vel
való szerződéskötést.
Kiszely Mihály alpolgármester visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
524/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP4.3.1-09-2009-0051 kódszámú, „Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának
akadálymentesítése az esélyegyenlőség biztosításának érdekében” című
pályázatával kapcsolatos, a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és
műszaki ellenőrzése tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek
minősíti, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő WORK-METALL TRANS Kft. (5553
Kondoros, Csabai út 49 sz.), az általa megajánlott, a közbeszerzésre vonatkozóan
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ellenőrzésre vonatkozóan nettó: 280.000,- Ft, + (25%) ÁFA, azaz bruttó:
350.000,- Ft összegben köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester:Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

Integrál Építő Zrt. közérdekű felajánlása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Az Integrál Zrt. augusztus 18-án közérdekű felajánlást tett a
Fő téri általános iskola díszkivilágítására illetve egy gong-játék biztosítására. A felajánlás
értéke a homlokzat kivilágításra 2 mFt+ÁFA, a gongjátékra pedig 1.600 eFt+ÁFA. Az
ellenérték nélküli közérdekű felajánlás elfogadása a képviselő-testület hatásköre.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Művelődési
és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
525/2010.(VIII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Integrál
Építő Zrt. által a Fő téri iskola homlokzati díszkivilágítására és a gongjáték
létesítésére vonatkozó közérdekű felajánlást köszönettel elfogadja.
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mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. augusztus 31.
Egyéb bejelentések:
Dr. Bagi László képviselő: Az Ó-temetőből rendszeresen viszik a kútról a vizet utánfutóval.
Ezt meg lehetne akadályozni a kapu időben történő bezárásával és a gondnok odafigyelésével.
Lopják az élő virágot amit egyes virágboltok felvásárolnak.
Az Ó-temető északi részén a Kenderföldek felől meg kellene csinálni a kerítést és az átjárót.
A vadásztársaság szaktanácsot is tud adni a megfelelő kerítés elkészítéséhez. Az őzek leeszik
a virágokat.
A Béke utca és a Kossuth utca kereszteződésében az északi oldalon meg van süllyedve a
járda, rendkívül balesetveszélyes. Most még nem nagy munkával ki lehetne javítani.
Babák Mihály polgármester: Kéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt intézkedjen a vízlopás
és az őzek kártétele ügyében. A temetőt kívülről körbe kell takarítani – ez a város dolga. A
KOMÉP Kft. igazgatója ezt megkapta feladatul.
Nem megfelelő módon történik a panaszok felvétele a 312-933 telefonszámon. A lakosság
kénytelen a polgármesterhez fordulni. Meg kell szervezni a telefon melletti ügyeletet, a
panaszok rögzítését, felelősöknek történő átadását. A panasztevőt vissza kell hívni az
intézkedést követően.
Galambos Imre képviselő: A városban üzemelő szennyvíz átemelők környéke rendkívül
büdös. Ilyen panasz érkezett a Táncsics és Krúdy Gy. utcából. A lakosság kéri, hogy az
üzemeltető felé jelezze a hivatal is a problémát.
Babák Mihály polgármester: Minden képviselő rendelkezésére áll a panaszlap amit a hivatal
a megfelelő helyre továbbít.
Hetényi István képviselő: Az esti televíziós műsorba betelefonáló nehezményezte, hogy a
Bikazugi holtág tele van békalencsével. Nincs tele, csak a végén szorult össze a békalencse a
Dögös csatornánál. Ezt is szedték a tegnapi nap folyamán. Az igazgatóság elindította a
békalencse kiszedését.
Dr. Bagi László képviselő: Mi az igazság abból, hogy 4 fő távozott a projekt csoportból? Mi
történt ott?
Dr. Melis János jegyző: Dr. Balla Vilmos Törökszentmiklósról járt át naponta a városházára
dolgozni. Szolnokon talált magának munkahelyet, oda köti a családja is. Hegedűs Tibor a
város alkalmazásában marad, a Közoktatási Intézménynél fog tanítani augusztus 23-tól.
Petényiné Bencsik Anita áldott állapotban van, táppénzen van. Két megbízási szerződéssel
dolgozó személy szerződése megszűnt.

- 62 Babák Mihály polgármester: Balczó Sándor munkát vállalt annál a cégnél amelyik
megbízott műszaki ellenőri feladatokat lát el. Érdekkonfliktus van, nem lenne jó ha ebből
később probléma származna.
Dr. Melis János jegyző: Darida Tamás elképzelései nem találkoztak a hivataléval.
Babák Mihály polgármester: Az egyik munka bonyolítását kapta meg felelősséggel.
Felelősséget nem tudott vállalni, így pedig senki nem dolgozhat a hivatalban. Inkább
tervezőként szeretett volna dolgozni, nem illett az ő egyéniségéhez a kapott munka.
Rejtő József képviselő: A postán roppant alacsony a szolgáltatás színvonala ami a
lassúságban nyilvánul meg. Hihetetlen hosszú ideig kell sorban állni, várni a rossz, levegőtlen
épületben.
Babák Mihály polgármester: Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető megfogalmazza a panaszt
és továbbítja a posta vezetőjének. A városban vannak olyan ellátások amiknél nincs
kompetenciája a képviselő-testületnek, de lehet kérni, szóvá tenni.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra:
1.) sz. előterjesztés: PLASTOLUS Ipari és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező ingatlan
megvásárlása
2.) sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth Lajos utca 25/1. szám alatti társasházi ingatlan
tulajdonjogának megszerzése
3.) sz. előterjesztés: Szarvas, Somogyi Béla utca 5. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
4.) sz. előterjesztés: „Lengyel-palota” tulajdonjogának megszerzése
5.) sz. előterjesztés: Szarvas, Bocskai utca 4. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
6.) sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlása
7.) sz. előterjesztés: Másodrendű körtöltéshez kapcsolódó töltésszakasz tulajdonjogának
rendezése
8.) sz. előterjesztés: Meghívás az 5. Testvérvárosi Találkozóra Wuxi városába
9.) sz. előterjesztés: Ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámoló nyomdai előállítása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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