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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hetényi István és Kiszely Mihály képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó rendkívüli
közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Bejelentések

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
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rendkívüli közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. december
16-án rendkívüli közgyűlést tart. Az előterjesztésben szereplő első határozati javaslat arról
szól, ki képviseli Szarvas Város Önkormányzatát a közgyűlésen. Az előterjesztés alternatív:
Babák Mihály polgármester és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármester és/vagy Hodálik Pál
alpolgármester és/vagy Dr. Melis János jegyző.
Babák Mihály polgármester: Nem kíván a közgyűlésen részt venni.
Az előterjesztésben szereplő közgyűlésen való képviseletre vonatkozó határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
698/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. december
16-án de. 9 órakor (határozatképtelenség esetén 10 órakor) kezdődő rendkívüli
közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák Mihály polgármestert
és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Hodálik Pál alpolgármestert
és/vagy Dr. Melis János jegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási és
döntéshozatali jogra is kiterjed.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A közgyűlés első napirendi pontja az aradi
vízátadással kapcsolatos megvalósíthatósági, összehasonlíthatósági tanulmány kiértékelése.
Babák Mihály polgármester: Ez szakmai kérdés, „tartózkodás” szavazat leadását javasolja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Szarvas városnak nagyon kicsi része van benne. Két
társaságot kell alakítani. Nem vonták be a várost, megfelelő a „tartózkodás” szavazat.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, mely szerint az 1. napirendi pont szavazásánál az önkormányzat képviselője
„tartózkodás” szavazatot adjon le.
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az alábbi határozatot hozza:
699/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 1.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy az 1. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Második napirendi pont a közösen létrehozandó
gazdasági társaság formájáról szól. Az első napirendi pontnál „tartózkodás” szavazat leadása
történik, ebből következik hogy ennél is „tartózkodás” szavazat leadása indokolt.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Teljesen logikus a „tartózkodás” szavazat leadása.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, mely szerint a 2. napirendi pont szavazásánál az önkormányzat képviselője
„tartózkodás” szavazatot adjon le.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
700/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 2.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy a 2. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Harmadik napirendi pont a vagyonkiadás
meghiúsulása miatt a rendszer-független eszközök státuszának rendezése. Az előterjesztésben
„tartózkodás” szavazat leadása szerepel mivel a kért információk és helyesbítés nem érkezett
meg.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: A határozat lényege ismert, az önkormányzatra nézve
pozitív, amennyiben aláírásra kerül a szerződés.
Babák Mihály polgármester: Ebben az szerepel, hogy a szivattyúkból és egyéb eszközökből
központi vagyont csináltak a képviselő-testület rendelkezése nélkül. Ez törvénysértő. Ezt most
vissza akarják adni de nem tudják, mivel Áfa vonzata van, stb. Az elnök úr szerint saját
pénzükből cserélik és javítják az eszközöket ami nem igaz, ugyanis nincs saját pénzük,
osztalékot sem osztanak. A vízdíjban kerül megfizetésre. Szakszerűtlen az egész, az elnök
nem ért hozzá. Az elnök a menedzsment elnöke nem pedig a gazdasági társaságé. Ez uszítás.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzottak alapján a „tartózkodás” szavazatot „nem”
szavazatra szükséges módosítani.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a 3. napirend szavazásánál „nem” szavazat
kerüljön leadásra. A vagyonkiadás meghiúsulása miatt a rendszer-független eszközök
státuszának rendezésére vonatkozó határozati javaslatot „nem” szavazat leadásával szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
701/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 3.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy a 3. napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A negyedik napirendi pont a Társaság
Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága tagszámának rendezésére vonatkozik. Hatályba
lépett az a törvény mely megváltoztatta a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
igazgatóságai és felügyelő bizottságai létszámát. Az előterjesztés szerint 5 igazgatósági tag és
6 felügyelő bizottsági tag kerül majd megválasztásra, melynek 1/3-a a jogszabály szerint
munkavállalókból áll. A szindikátusi szerződés rendezi ezeknek a testületeknek az
összetételét, ahol Szarvas Város Önkormányzata nem szerződő fél. Ezekben a kérdésekben az
önkormányzat mindig tartózkodott. Mivel ez egy költségtakarékos megoldás, az előterjesztés
„igen” szavazat leadását tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Egy közszolgáltató cégnél nem a munkavállalóknak kell
dönteni. Gond van az összetétellel. A csökkentést törvény írja elő. Javasolja „tartózkodás”
szavazat leadását.
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napirendi pont) határozati javaslatot „tartózkodás” szavazat leadásával szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
702/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 4.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy a 4. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Az ötödik napirendi pont az Alapszabály
módosítását tartalmazza. Nem érkezett előterjesztés, konkrét nevek nem ismertek, ezért
„tartózkodás” szavazat leadását tartalmazza az előterjesztés.
Babák Mihály polgármester: Az ismeretlenre nemet kell mondani.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Teljes szerkezetváltás lesz, vélhetően a Vízművek Zrt.
sem tudja még pontosan megnevezni a tagokat.
Babák Mihály polgármester: Nem egyeztettek az önkormányzatokkal. Legalább egy listát
kiküldhettek volna, hogy kb. kik lesznek.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Logikusnak tűnik „nem” szavazat leadása.
Babák Mihály polgármester: Az Alapszabály (5. napirendi pont) módosításra vonatkozó
határozati javaslatot „nem” szavazat leadásával szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
703/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 5.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy az 5. napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
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Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Hatodik napirend a Felügyelő Bizottság
ügyrendjének módosítása, amit a Felügyelő Bizottság fogad el, de a Közgyűlés hagy jóvá. A
Felügyelő Bizottság jelenleg hatályos ügyrendje szerint a FEB hozzájárulására van szükség az
olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Zrt. a névre szóló részvénnyel rendelkező
részvényesével köt. Ez nehezítette a Felügyelő Bizottság munkáját, mert több száz szerződés
jóváhagyása került a hatáskörébe. Az előterjesztett javaslat szerint ezentúl csak olyan
szerződésekhez való hozzájárulás lenne a FEB hatásköre, melyeket a Zrt. a részvényessel köt
és a szerződés a társasági vagy az üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos.
A racionalizálás miatt az előterjesztés „igen” szavazat leadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, mely szerint a 6. napirendi pont szavazásánál az önkormányzat képviselője „igen”
szavazatot adjon le.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
704/2010.(XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 16-án tartandó közgyűlésének 6.
napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy a 6. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. december 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
Egy kameraállás helyére vonatkozóan kér javaslatot. Kéri a jegyzőt, gondoskodjon közhasznú
foglalkoztatottak alkalmazásáról akik 24 órában figyelik a kamerákat és a gyanús
eseményeket jeleznék a Rendőrség felé. A rendőrség nem figyeli a kamerákat.
Lázár Zsolt képviselő: A Kossuth u. – Vajda P. u. sarkán csak az épületet nézi a kamera. A
kollégium belső rendszerére lett rákötve?
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Babák Mihály polgármester: Ezen lehet állítani.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A kéményről néz a kamera.
Babák Mihály polgármester: A vandalizmus megelőzését kell a kameráknak szolgálni.
Giricz Katalin képviselő: A Jókai u. – Dr. Melich J. utca kereszteződésében lévő kocsmából
nagyon sok vandál csapat indul, sok a panasz.
Babák Mihály polgármester: Amint lehetőség lesz rá, tanyasi munkanélküli embereket
„körzeti megbízottként” kell alkalmazni a tanyavilág ellenőrzésére. Szükség van segítségre,
mert kevés a mezőőr.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az újonnan megépült sétánynál el lehetne helyezni egy
kamerát. Ez a rész „menekülési” útvonal is lehet.
Babák Mihály polgármester: Megvalósítható, a Szilvafa utcánál van áramvételi lehetőség is.
5-10 db vakkamerát is el kell helyezni. Meg kell nézni, hogy ez jogilag lehetséges-e.
Ellenőrizni szükséges az étkeztetés morálját, a gyerekek étkezési szokásait. Meg kell nézni,
hogy a pedagógus kellően foglalkozik-e velük. A városban mindenféle szóbeszéd kering ezzel
kapcsolatban. A gyerekek étkezési szokása nagyon sok kívánni valót hagy maga után.
Rengeteg értékes étel kerül kidobásra.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 9 fő van jelen.
Kiszely Mihály képviselő: Az Inkubátorház gondnoki állására 25 db pályázat érkezett. A
pályázatok felbontásra, értékelésre kerültek. A pályázatok közül 3 érvénytelen volt, 11 fő
került meghallgatásra. Titkos szavazással a bizottság 3:1 arányban Virág Ferencet választotta
meg gondnoknak.
Dr. Melis János jegyző: A Bolza kastély a Magyar Állam tulajdona. Felmerült a kastély
értékesítésének gondolata.
Babák Mihály polgármester: Egy évvel ezelőtt is felmerült ez. Lipcsei úr fél, de azzal nem
lehet mit kezdeni. Ugyanez a helyzet a Tessedik tanyával is A rektortól meg kell kérdezni, mi
a szándékuk. Amennyiben el akarják idegeníteni, be kell jelenteni az igényt.
Hetényi István képviselő: Az Arborétum mögötti szántót is el akarják adni.
Babák Mihály polgármester: Ez nem így működik, a Nemzeti Vagyonkezelő rendelkezik
róla.
Gajdos Attila képviselő: A dékánokat meg kellene hívni, hogy adjanak tájékoztatást
képviselő-testületi ülésen az elképzelésekről.
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Babák Mihály polgármester: Nincs semmi értelme. Nem fognak semmit mondani. A
televízióba is meg lehet őket hívni, hogy nyilatkozzanak.
A gimnázium az országos értékelésben nagyon hátul van – semmi nem változott az utóbbi
időben. Hol van a Vajda Péter Gimnázium híre? A városnak van híre, de a gimnáziumnak már
régen nincs.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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