Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i ülésén.
Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Gajdos Attila képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiszely Mihály képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Roszik Zoltán igazgató
Csasztvan András igazgató
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó
Tóth Sándor vagyongazda
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Szécsi Attila beruházási ügyintéző
Tobak László beruházási ügyintéző
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző
Cséffai János könyvvizsgáló
Király András KOMÉP Kft. ágazatvezető
Brusznyiczki Erika Vajda P. Intézmény gazdasági vezető
Ostyan Katalin KOMÉP Kft. gazdasági vezető
Galláné Holp Éva Berettyó-Körös SZSZT. gazd. vezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiszely Mihály és Gajdos Attila képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
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javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény 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 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele nincs.
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 jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
705/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Azonnal
Határidő:
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
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egészülnek ki.
Pótanyagban került megküldésre:
16. sz. bejelentés:
A Szarvasi belterületi 3109. hrsz.ú ingatlant érintő elővásárlási jog
17. sz. bejelentés:
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás jövőbeni
működtetése
18. sz. bejelentés:
Hőszolgáltatási szerződés aláírása az Inkubátorház ügyében
19. sz. bejelentés:
A „Szarvas Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
pályázatra vonatkozó tervek megismerése, elfogadása
20. sz. bejelentés:
Térfigyelő kamerák rendszer felügyeleti szerződése
21. sz. bejelentés:
A buszpályaudvar utas tájékoztató rendszerének üzemeltetése
22. sz. bejelentés:
A Regionális Hulladékkezelő Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés
módosítása
23. sz. bejelentés:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása személygépkocsi
vásárlásához többlet önerő biztosítása
24. sz. bejelentés:
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti egyéb
munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása Hodálik Pál
alpolgármesterre
25. sz. bejelentés:
KEOP 7.2.3.0.-2007-0013 azonosító számú „Települési szemétteleprekultivációs program a Körös-szögben” című pályázathoz kapcsolódó
2011. évi működési hozzájárulás elfogadása
26. sz. bejelentés:
A „Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány” kérelme
27. sz. bejelentés:
Székely Mihály téri játszótér fejlesztése pályázatához kapcsolódóan
önerő biztosítás
6. sz. zárt:
Szarvas Város Gazdasági-fejlesztéséért díj adományozása a Gallicoop
Zrt. részére
7. sz. zárt:
„Szarvas Város Közösségi Terének és Információs Szolgálatának
infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Ajánlattételi
felhívás, dokumentáció és Pályázati felhívás, tájékoztató megtárgyalása
8. sz. zárt:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0849 „A szarvasi iskolák fejlesztése” tárgyú
projekt eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlati felhívásának tárgyalása
Kiosztott anyagként került kiadásra:
28. sz. bejelentés:
A Szarvasi Medicago Kft. két ingatlanának hozzácsatolása az ipari
park területéhez
29. sz. bejelentés:
Szarvas Város Önkormányzata vis maior támogatás iránti kérelme a
belvíz elleni védekezés többletköltségeinek megtérítésére
Javasolja a 20.) sz. bejelentés napirendről való levételét a további kérdések tisztázásáig.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítésekkel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:

Törölt: e

Törölt: j

-41. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 39/2009.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról –tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Közszolgáltatási szerződés kötése a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Pénzügyi elszámolás a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági feladatokról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8. Jelentés a Városi Állattenyésztési és Legelőkísérleti Telep 2010. évi gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
9. A Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve
Előadó: Babák Mihály polgármester
10. Bejelentések
- Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás térítésmentes biztosítása
- Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása a Tűzoltóság
részére
- A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása a közbiztonság
támogatására
- Képviselet a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium taggyűlésében
- Szarvas Város területén fedett utasváró elhelyezése
- Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3-07/2-2F2008-0032
támogatás záró elszámolása előtti előfinanszírozás

-5- A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesülete támogatási kérelmei
(2011. évi Aratónap, Töltött káposzta főző fesztivál)
- Települési esélyegyenlőségi helyzetelemzés és esélyegyenlőségi program
elfogadása
- A DAOP-2008-4.1.3./C.D kódjelű – „A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti alapellátás komplex fejlesztése” című pályázat
kapcsolattartó személyének változása
- Multireklám Zrt. kérelme reklámtábla elhelyezésére vonatkozó bérleti szerződés
módosítása
- A Vajda Péter Intézmény Alapító Okiratának módosítása
- Vajda Péter Intézmény Pedagógiai Programjának véleményezésére közoktatási
szakértő megbízása
- Szabadság úti fatelepítési javaslat
- Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2010. évi várható veszteséges
gazdálkodásának kezelése
- A Szarvasi belterületi 3109. hrsz.ú ingatlant érintő elővásárlási jog
- A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás jövőbeni működtetése
- Hőszolgáltatási szerződés aláírása az Inkubátorház ügyében
- A „Szarvas Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című pályázatra
vonatkozó tervek megismerése, elfogadása
- Térfigyelő kamerák rendszer felügyeleti szerződése (napirendről levéve)
- A buszpályaudvar utas tájékoztató rendszerének üzemeltetése
- A Regionális Hulladékkezelő Kft-vel kötött üzemeletetési szerződés módosítása
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása személygépkocsi vásárlásához többlet
önerő biztosítása
- Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti egyéb munkáltatói
jogok gyakorlásának átruházása Hodálik Pál alpolgármesterre
- 25. sz. bejelentés: KEOP 7.2.3.0.-2007-0013 azonosító számú „Települési
szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” című pályázathoz kapcsolódó
2011. évi működési hozzájárulás elfogadása
- A „Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány” kérelme
- Székely Mihály téri játszótér fejlesztése pályázatához kapcsolódóan önerő
biztosítás
- A Szarvasi Medicago Kft. két ingatlanjának hozzácsatolása az ipari park
területéhez
- Szarvas Város Önkormányzata vis maior támogatás iránti kérelme a belvíz elleni
védekezés többletköltségeinek megtérítésére
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
1.) napirendi pont: Szarvas
…/2010.(XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 2010. évi
költségvetésről szóló 1/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A beterjesztett költségvetési rendelet módosítás ez évben az utolsó
teljes körű rendelet módosítás.
Kisebb jelentőséggel bír azon testületi határozatok rendeletbe építése amelyeket a képviselőtestület 2010. utolsó negyedévében hozott meg, és igen magas összeggel bír a beruházásokhoz
kapcsolódó támogatási összegek rendezése mind a bevételi mind a kiadási sorokon.
A 8. sz. mellékletből látható, hogy a rendelet módosítás során a költségvetés főösszege közel
9 milliárd forintra emelkedett, pontosan 8.760.798 eFt-ra módosult. Az emelkedés összege
678.801 eFt.
A közel 700 millió forintos főösszeg emelkedésnek csak 13%-a az amely működési
bevételeket és kiadásokat érint és közel 600 millió forint kapcsolódik fejlesztésekhez.
Nagyobb nagyságrendű bevételi sorok: Az első az önkormányzatok költségvetési támogatása,
mely összességében 63.547 eFt-al nőtt, ebből a normatív kötött felhasználású támogatások
emelkedése a szociálpolitikai juttatásokhoz kapcsolódóan 62.436 eFt.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek emelkedése összességében 556.149 eFt, mely
szorosan kapcsolódik három nagy beruházáshoz. A Közösségi közlekedés támogatása
163.567 eFt, az Orosházi kerékpárútnál ez az összeg 118.880 eFt és a Belterületi utak II.
üteménél pedig 226.609 eFt.
A kiadási előirányzatok a bevételekkel párhuzamosa , előírás szerint rendezésre kerültek. A
rendelet-tervezet továbbra sem tartalmaz felhalmozási hitel felvételt. Az előirányzatok
rendezésekor sor került a fejlesztési tartalék rendezésére is, melynek összege a 14/a melléklet
szerint 1.552.791 eFt-ban került meghatározásra. Ebből már kötelezettséggel terhelt 1.468.922
eFt és még 83.869 eFt szabad fejlesztési tartalékként áll rendelkezésre.
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Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a
Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság, valamint az Oktatási és Közművelődési Bizottság
véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta. Vita nélkül, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta és
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta a rendelet-tervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. A rendelet módosításra a beruházások
növekménye miatt volt szükség. Reméli, hogy a következő évi költségvetést is a fejlesztések
jellemzik majd.

Törölt: miatti

-7Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület a rendelet módosításhoz szükséges
döntéseket korábban már meghozta. Most a költségvetés kiadási és bevételi oldalának
rendezése kerül napirendre. Aktuális képet kell látni arról, hogy hogyan áll a város bevétele és
kiadása. A kiadásoknál az elnyert pályázatok teljes összeggel szerepelnek. Ebben az évben
nem minden beruházás fejeződik be, ezért a bevételek és kiadások a következő évben
realizálódnak. Jelenleg a város költségvetése egyensúlyban van.
Kéri Kozák Imréné pénzügyi szakértő véleményét.
Kozák Imréné pénzügyi szakértő: A költségvetési rendelet módosítás tényszámokon alapul.
A szükséges módosításokat ennek megfelelően végezte el a Pénzügyi Osztály. Nincs akadálya
annak, hogy a képviselő-testület a rendelet módosítását elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Javasolja a rendelet módosítás elfogadását tekintettel arra,
hogy tényszámokon alapuló módosításról van szó.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendeletét a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
2.) napirendi pont: Szarvas
…/2010.(XII.17.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési
adóról szóló 39/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –
tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Első sor: 0 pt

Tasy József csoportvezető: A Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítására a törvényi
változásoknak megfelelően került sor. A piaci és vásározó tevékenység nem minősül
ideiglenes jellegű tevékenységnek, ezért kikerült a törvényből. Így a rendeleten is szükséges
volt átvezetni. A piaci vásározó tevékenységet folytató vállalkozásoknak más
önkormányzatok illetékességi területén sem kell fizetniük ilyen címen adót, illetve a
Szarvason telephellyel nem rendelkező piacozóknak, vásározóknak sem kell fizetniük.

Formázott: Középre zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor:
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Babák Mihály polgármester: 2010-ben érvényben van még?
Tasy József csoportvezető: 2010-ben még érvényben van.
Babák Mihály polgármester: Eddig sem hatályosult mert nem mentek ki iparűzési adót
beszedni a vásározóktól.
Tasy József csoportvezető: Nem beszedni kellett, hanem önadózással kellett teljesíteni a
vállalkozásoknak.
Babák Mihály polgármester: Ez az adónem soha nem hatályosult tisztességesen. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság, az Oktatási és
Közművelődési Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság, véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vita nélkül elfogadásra
javasolta a rendelet-tervezetet. A vállalkozók oldaláról jó dolog, a másik oldalon pedig
minimális hiány keletkezik. Inkább technikai jellegű módosítás.
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Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság szintén egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testületnek nincs adó növelési szándéka. Az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 39/2009.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
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-93.) napirendi pont: Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XII.17.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd és
folyékony
hulladékkal
kapcsolatos
többször
módosított
23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi referenst a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi referens: A hulladékkezelésről szóló rendelet
módosításáról szóló tervezet a KOMÉP Kft. díjszámítása alapján készült el, mely a 2011. évi
közszolgáltatási díjakat tartalmazza. A rendelet-tervezet 1.) sz. melléklete módosulna. A
melléklet első oldalán lévő díjak az ingatlanok elől elszállított települési szilárd hulladék
közszolgáltatási díjai valamint az üdülői és szezonális zsákos szemétszállítás díjai nem
változnak, a 2010. évi díjakat alkalmazza a KOMÉP Kft. 2011-ben is. A második oldalon
lévő díjaknál történne változtatás. A 3/B. pontban a közület, gazdálkodó szervezet által
beszállított települési szilád hulladék befogadási díja 6750,-Ft-ról 6800,-Ft-ra emelkedne,
illetve a törmeléktől mentes föld kezelési díja 520,-Ft-ról 560,-Ft-ra emelkedne. Az építési
törmelék átvételi díja 1120,-Ft helyett 1200,-Ft-ra emelkedne. Döntést igényel a II./2. pontban
a települési folyékony hulladék szippantás díja. A 950,-Ft/m3 díj a belterületi ingatlanokra
vonatkozna. A KOMÉP Kft. a külterületi ingatlanok esetében 1500,-Ft kiszállási díjat
számolna fel.
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Cséffai János könyvvizsgáló rosszul lett az ülésteremben. A gyors segítség ellenére
elhunyt.
Formázott: Középre zárt

Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket, egy perces néma felállással adózzanak
Cséffai János könyvvizsgáló emlékének.
A képviselő-testület egy perces néma felállással adózik Cséffai János könyvvizsgáló
emlékének.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi referenst a 3.)
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Simon Ágnes környezetvédelmi referens: A települési folyékony hulladék szippantási díja
az A.) változat esetében nem változna, továbbra is a 2010. évi díj maradna hatályban, 1060,Ft/m3. A B.) változat értelmében a települési folyékony hulladék szippantási díja 950,-Ft/m3re csökkenne, ugyanakkor a külterületen 1500,-Ft kiszállási díjat számolna fel a KOMÉP Kft.
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- 10 A C.) változat a 950,-Ft/m3 szállítási díjat tartalmazza a város egész területére vonatkozóan.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Szociális, Család- és
Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a
szilárd hulladék háztól történő szállításánál ne történjen áremelés, a tavalyi árak alkalmazása
maradjon. A saját fuvareszközzel történő kiszállítás szerint az indítvány néhány korrekciót
javasolt. A korrekciók inkább kiegészítések, kerekítések. A bizottság elfogadta az
előterjesztést. A szennyvíznél a módosító indítvány szerinti B.) változatot a 950,Ft/m3+1500,-Ft kiszállási díjat javasolja elfogadni a bizottság 6 igen szavazattal.
Babák Mihály polgármester: Kéri a KOMÉP Kft. vezetését időben gondoskodjon az
áttekintés lehetőségének megadásáról. A Felügyelő Bizottság véleménye nélkül nem kerülhet
beterjesztésre az anyag. A Felügyelő Bizottságnak a gazdasági társaság munkáját ellenőrizni
kell.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság álláspontja megegyezett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság álláspontjával.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság a 950,-Ft/m3 díjat
támogatta ami a C.) változatnak felel meg. A külterületen élőket nem szerette volna a
bizottság sújtani. A bizottság megnézte ennek szociális vonzatát is, de fontos, hogy magas díj
esetén alternatív megoldásokat keresnek az emberek ami környezetszennyezést okozhat. Ezért
a bizottság az alacsony árat javasolja.
Babák Mihály polgármester: Mennyire jellemző a folyékony hulladék szállítás a
tanyavilágra?
Pákozdi János ügyvezető igazgató: 40%, ami évi 40 fuvart jelent.
Gajdos Attila képviselő: Az árbevétel nem szerepel az anyagban. Milyen árbevétel
képződik?
Babák Mihály polgármester: A tájékoztató anyagban szerepel az árbevétel, ami
figyelmetlenség folytán nem került az előterjesztéshez becsatolásra.
Gajdos Attila képviselő: Több éve nem volt díjemelés. A fejlesztésre, karbantartásra
képződik-e fedezet az áremelés nélküli árban?
Babák Mihály polgármester: Vannak olyan szolgáltatások melyek kötelezően igénybe
veendők. Ilyen a hulladékszállítás és a kéményseprés is. Kötelező közszolgáltatások,
melyekhez hasonlíthatók a különböző alapdíjak pl. vízdíj, gáz ára, villanyáram díja. Pontosan
nem tudni, hogy mit adnak ezért, de felszámolják. Ezek nem szolgáltatás arányos díjak.
Szarvas város pályázott, melynek eredményeként az eszközöket pótolni tudta. Így azok
Formázott: Középre zárt

- 11 amortizációs költsége nem merült fel jelentős mértékben, nem terhelte a lakossági
hulladékszolgáltatást. A városnak saját hulladéklerakója van ahol közel 40% saját vagyon. A
hulladéklerakót egy szolgáltató cég üzemeltette, akivel árvitája volt a városnak. A bíróság úgy
döntött, hogy a szolgáltatónak távoznia kell. Saját kézbe került, így a további évekre
várhatóan biztosítható az áremelés mentesség. A szelektív hulladékgyűjtés eredményessége
következtében várhatóan nem fog emelkedni az ár a következő években. Az amortizáció
árfelhajtó hatású. Az eszközök pótlására fedezetet kell nyújtani. Nem biztos, hogy a város
költségvetése olyan helyzetben lesz, hogy a hulladékszállító járművek és egyéb felszerelések
pótlására az éves költségvetésből forrást tud biztosítani. Nem volt normális, hogy a
közszolgáltatásban amortizációs alapot, felújítási, bővítési forrást nem képeztek.
Kéri a jegyzőt gondoskodjon arról, hogy készüljön előterjesztés az önköltség csökkentésre,
forrásképzésre, eszközök megtérülésére vonatkozóan. Kéri az előterjesztést a januári ülésre
beterjeszteni.
Kiszely Mihály képviselő: Javasolja, hogy az 1. sz. melléklet római pontjai szerint kerüljön
sor a részdöntések meghozatalára.
Babák Mihály polgármester: A kötelező közszolgáltatás egységnyi díjtétele A.) lakótelepi
övezetben, 1 db 1100 literes konténer egyszeri ürítése 4191,-Ft+ÁFA/alkalom, 1 db 110
literes kuka egyszeri ürítése 419,-Ft+ÁFA/alkalom. B.) Családi házas övezetben 1 db 110
literes kuka egyszeri ürítése 259,1 Ft+ÁFA/alkalom. C.) Üdülői és szezonális zsákos
szemétszállítás: háztartási hulladék 1 db zsák 80,-Ft+ÁFA/alkalom, zöldhulladék 1 db zsák
40,-Ft+ÁFA/alkalom. D.) Közületi, intézményi szemétszállítás: 1 db 1100 literes konténer
egyszeri ürítése 4191,-Ft+ÁFA/alkalom, 1 db 240 literes kuka egyszeri ürítése 914,4
Ft+ÁFA/alkalom, 1 db 110 literes kuka egyszeri ürítése 419,-Ft+ÁFA/alkalom.
Az 1. sz. melléklet 1. pontjában szereplő kötelező közszolgáltatás egységnyi díjtételeit az
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kötelező közszolgáltatás egységnyi
díjtételeit 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A 3. pont a saját fuvareszközzel történő kiszállítás esetén a
hulladék átrakóállomáson történő befogadása. A.) Lakosság által beszállított települési szilárd
hulladék befogadási díja: 6500,-Ft/t+ÁFA, B.) Közület, gazdálkodó szervezet által beszállított
települési szilárd hulladék befogadási díja: 6800,-Ft/t+ÁFA, C.) Zöldhulladék befogadási díja:
1760,-Ft/t+ÁFA.
Az 1.) sz. melléklet 3. pontjában szereplő saját fuvareszközzel történő kiszállítás esetén a
hulladék átrakó állomáson történő befogadás díjtételeit az elhangzottak alapján szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a saját fuvareszközzel történő kiszállítás
esetén a hulladék átrakó állomáson történő befogadás díjtételeit 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az 5. pontban a Föld, építési törmelék elhelyezésének és
kezelésének díja szerepel. A termőföld elhelyezés díjmentes, a törmeléktől mentes föld 560,Ft/t+ÁFA, az építési törmelék elhelyezése 1200,-Ft/t+ÁFA.
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- 12 Dr. Melis János jegyző: A törmeléktől mentes föld korábbi ára 520,-Ft volt és 560,-Ft-ra
változna. Az építési törmelék díja 1120,-Ft volt és 1200,-Ft-ra változna.
Babák Mihály polgármester: Indokolt ez az emelés?
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Igen indokolt. Az inflációt követő költségnövekedés.
Babák Mihály polgármester: Nem megalapozott az emelés. Indítványozza, hogy maradjon
az 520,-Ft/t+ÁFA és az 1120,-Ft/t+ÁFA díjtétel.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén is vita folyt erről.
Végül a bizottság elfogadta az emelést.
Babák Mihály polgármester: Az 520,-Ft/t+ÁFA és az 1120,-Ft/t+ÁFA díjtétel megtartását
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a föld, építési törmelék elhelyezésének és
kezelésének díját nem kívánja emelni.
Babák Mihály polgármester: A II/2. pont a települési folyékony hulladék szippantás díja
szállítással 950,-Ft/m3+ÁFA. Erre vonatkozóan készült három változat.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a B.) változatot támogatta,
mely 950,-Ft/m3+1500,-Ft szállítási költség.
Gombár Györgyné képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság az eredeti
változatot javasolta elfogadásra.
Babák Mihály polgármester: Várospolitikai érdek fűződik a kiszállításhoz. Erre
vonatkozóan sem készült kalkuláció. Indítványozza, hogy a képviselő-testület a Szociális,
Család- és Idősügyi Bizottság javaslata mellett foglaljon állást, mely 950,-Ft/m3+Áfa összegű
díjat tartalmaz.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a folyékony hulladék szippantási díját 12
igen szavazattal, egyhangúlag 950,-Ft/m3+ÁFA összegben kívánják meghatározni.
Babák Mihály polgármester: Kéri az ügyvezető igazgatót, alakítsa úgy az önköltséget és az
analitikát, hogy az ellenőrizhető legyen. Amíg ez meg nem történik, gazdálkodálkodással
teremtsék meg a feltételeket.
Az elfogadott díjtételeknek megfelelő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Formázott: Középre zárt

- 13 Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010.(XII.17.) számú
önkormányzati rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos többször módosított 23/2001.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés megkötése a Békés Megyei Vízművek Zrtvel
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Szarvas Város Önkormányzata 2000. május 3-án
határozott időre, 2010. december 31. napjáig szóló vagyonkezelési és üzemeltetési szerződést
kötött a Békés Megyei Vízművek Zrt. jogelődjével a Békés Megyei Vízművek Vállalattal. A
vállalat időközben Zrt-vé alakult, a részvényesek döntő többsége a korábbi vagyonkezelési és
üzemeltetési szerződések hatályon kívül helyezése mellett un. szindikátusi szerződés
keretében rendezte az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetést. Szarvas Város
Önkormányzata a szindikátusi szerződésben nem szerződő fél, a határozott idejű szerződés mely alapján a társaság szolgáltat - 2010. december 31-én lejár. Ettől kezdve a Zrt-nek sem
joga sem kötelessége nincs Szarvason bármilyen vízi közmű szolgáltatással összefüggő
tevékenység folytatására. Ezért az elmúlt időszakban számos alkalommal kérte az
önkormányzat a Zrt-től az üzemeltetés illetve a közszolgáltatás kérdéseinek rendezését. Majd
másfél éves előkészület, tárgyalás után a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. december 8-án
ajánlatot tett az önkormányzat felé közszolgáltatási szerződés megkötésére. A tárgyalások
során elfogadott legfontosabb pontok az alábbiak: A szerződés határozott időre, 2011. január
1-től december 31-ig vonatkozó időszakra szól. Az önkormányzati közmű vagyont a Zrt.
bérleti jogviszony keretében tartja birtokában, az önkormányzat pedig az üzemeltetésbe adott
vagyontárgyak birtoklása, használata átengedése fejében bérleti díjra jogosult. A bérleti díj
mértékét az önkormányzat jogosult meghatározni. Az ajánlat egy illetve két tényezős díjra
vonatkozik az ivóvíz szolgáltatás tekintetében. Az önkormányzat mindkét szolgáltatás
tekintetében jogosult a díjakat lakossági, hatósági és önkormányzati szegmensekre bontani.
Ehhez a Zrt. segítséget nyújt. A szerződésben nem szabályozott, a társaság jogaira,
üzemeltetéshez fűződő kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket a szerződés mellékletét
képező önköltség számítási és eszközgazdálkodási szabályzat tartalmazza. A szerződéshez
több mellékletet csatoltak. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az üzemeltetésbe adott
vagyontárgyak listáját. Ez a kimutatás az önkormányzatok nyilvántartásával megegyezik. Az
önkormányzat megbízott jogi képviselője Dr. Varga István ügyvéd véleményét a képviselők
megkapták. Összességében elmondható, hogy a megállapodás alkalmasnak látszik a
szolgáltatás rövidebb ideig történő biztosítására. Mindezek alapján kéri a szerződés-tervezet
megtárgyalását és a módosított határozati javaslat elfogadását.
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- 13 Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A Vízművek Zrt-nek szándékában áll
Szarvas városnak szolgáltatni és továbbra is fenntartani az üzemeltetési jogviszonyt.
Ugyanakkor szándékában áll a Zrt-nek elszámolni a múlttal is, az elszámolatlan ügyeket
lezárni egy másik szerződés keretében. Reméli, hogy a képviselő-testületnek megfelelő
üzemeltetési, közszolgáltatási szerződést tudtak összeállítani és elfogadja a testület az
ajánlatot.
Babák Mihály polgármester: Jogi szempontból is vizsgálni kell a kérdést. Az üzemeltetési
szerződés december 31. napjával lejár. Nincs joga és kötelessége sem működtetni? Kijelentik
ezt? Egy közszolgáltatást nincs joga és kötelessége egy szolgáltatónak működtetni?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A Vízművek Zrt-nek az az álláspontja, hogy
közszolgáltatni csak ezen jog átadásával lehetséges. Az egészséges ivóvíz biztosítása az
önkormányzat feladatkörébe tartozik. A Vízművek Zrt. Szarvas város résztulajdonában álló
közszolgáltató. Szarvas város területén 2011. január 1-jétől ivóvíz díjat nem szedhetnek ha
erre nem jelöli ki a képviselő-testület a Zrt-t.
Földesi Zoltán és Dernovics László képviselők távoznak az ülésteremből 10 fő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület ki tudja jelölni, árrendeletet is kíván
alkotni. Ezért nem érthető, hogy sem joga sem kötelezettsége szolgáltatni. Nem szabad
összekeverni az Önkormányzati törvényben leírtakkal. Nem biztos abban, hogy sem joga sem
kötelezettsége nincs a város saját tulajdonú cégének. Elhangzott, hogy január 1-jétől nem
folyik víz a csapokból. A díjat fizetik, az ár megállapításra kerül, a cégnek tulajdonosa a
város, így kötelesek szolgáltatni., az árat beszedni. Teljesen igaz, hogy az önkormányzat
törvényben lévő kötelezettsége, hogy egészséges ivóvizet szolgáltasson. A közszolgáltató
lehet az önkormányzat saját cége, vagy szolgáltatója. Közjogilag nem áll meg az a helyzet,
hogy nem működtethetik és nem működtetik 2011. január 1-jétől a város ivóvíz és
szennyvízhálózatát. Elhangzott, hogy a Vízművek Zrt-nek szándékában áll üzemeltetni a
hálózatot. A városnak nincs olyan szándéka, hogy mással működtesse. A képviselő-testület
nem tárgyalt ilyesmiről, viszont jó szolgáltatót szeretne. Nem szabad összekeverni az
elszámolást a szolgáltatással és a közszolgáltatási szerződéssel. A közszolgáltatás és a
rendezetlen ügyek elszámolása két különböző ügy. Összekapcsolása nem lehetséges, sőt
zsarolás, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés. Üzemeltetni szeretné a város megfelelő
feltételek, tisztes elszámolás, konkrét árak mentén. Ez nem mellőzi a korábbi idők
elszámolásának ügyét. Volt 1-2 év a szerződés elkészítésére. Sosem értették pontosan, hogy
közszolgáltatási szerződést kér a város. Igazgató Tanácsra és Közgyűlésre szoktak hivatkozni.
Szarvas város szeretne közszolgáltatási szerződést kötni amihez joga van. A város szereti a jó
szolgáltatót. A képviselő-testület felel a város ügyeiért. Az elszámolás és az üzemeltetési
szerződés két különböző ügy.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta a
napirendi pontot. A bizottság a beterjesztett határozati javaslat és a polgármester
gondolatainak ismeretében megértette, hogy 2011. január 1-jével meg kell kötni a
közszolgáltatási szerződést. A vita azon zajlott, hogy a határozati javaslat utolsó mondata
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- 15 összekötötte a közszolgáltatási szerződést az elszámolási megállapodással. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság úgy gondolta, hogy nem kell a két témát összekötni, ez egymástól
független két dolog. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványt terjesztett elő,
mely szerint a határozati javaslat utolsó mondatának második fele kikerül a határozati
javaslatból. Ez a kiosztott anyagban szerepel. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a
szerződés elfogadását.
Lázár Zsolt és Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 8 fő van jelen.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. A bizottság egyetértett azzal, hogy ne legyen
összekapcsolva a szolgáltatás és a pénzügyi elszámolás. Kérdésként elhangzott, hogy
elzárhatják-e a csapokat? A válasz egyértelműen nem volt, amennyiben szerződés kerül
megkötésre. A bizottság a közszolgáltatási szerződés aláírását támogatja oly módon, hogy ne
legyen függvénye a pénzügyi elszámolásnak. A módosított határozati javaslatot javasolja a
bizottság elfogadásra.
Hodálik Pál alpolgármester: Ezt a feladatot a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kívánja a
város elláttatni. Határozott szándék van a szerződés megkötésére. A korábbi időszak 20082009-2010 vagyonával el kell számolni. Körvonalazódni látszik, hogy Szarvas Város
Önkormányzata el tudja fogadni a közszolgáltatási szerződést, de nem kívánja összekapcsolni
a vagyoni elszámolással.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Az elszámolás kérdését következő
napirendként tárgyalja majd a testület, így megfelelő a határozati javaslat.
Babák Mihály polgármester: Van-e szolgáltatási szerződésük az állampolgárokkal?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Természetesen van.
Babák Mihály polgármester: Akkor miért van hiszti? A generális vagyontárgy
működtetésére kell egy szerződés. A lakossággal és a közületekkel fel nem mondható
közszolgáltatási szerződése van a Zrt-nek. Ezt a szolgáltatást nem lehet felmondani. Fizették a
lakosok és a közületek a díjat?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Természetesen fizették.
Babák Mihály polgármester: Ha nem jönne létre szerződés a képviselő-testület és a társaság
között akkor azt a bíróság pótolja.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Reméli, nem a bíróság fogja pótolni a
szerződést.
Babák Mihály polgármester: Kevés időt hagytak a szerződés teljes tartalmának
átvizsgálására, holott 2-3 éve várja a város. A vagyon működtetésével kapcsolatos
legfontosabb kérdéseket kell meghatározni. Ez nem függ össze a vízcsapon folyó vízzel és a
szennyvíz kezelésének megszüntetésével. Szarvas város teljes közüzemi hálózatának
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- 16 üzemeltetési feladatát szeretné a város szerződéses kötelmek közé terelni, a törvény szerinti
fogalmak mentén megkötni a szerződést. A szabályzat a céget kötelezi, nem a szerződéses
partnert. Nem biztos, hogy jogtechnikailag helyes, hogy a szabályzat melléklete a
közszolgáltatási szerződésnek. Benne kellene lenni a szerződésben. A szerződés egy
polgárjogi paktum amiben meg kell egyezni. Oktrojált szabályzatokat nem szívesen vesz a
város, mivel szerződést kíván kötni. A képviselőknek felelősen kell dönteni abban, hogy kire
bízza az üzemeltetést. A szabályzatok nem kötelezőek a városra nézve csak akkor ha benne
van a szerződésben. A szerződésen csak konszenzussal lehet változtatni. Nincs a városnak
semmilyen kötelme arra vonatkozóan, hogy milyen passzusokat fogad el.
Hodálik Pál alpolgármester: Meg lehet kötni a közszolgáltatási szerződést a nélkül, hogy
összekapcsolásra kerüljön a másik szerződéssel?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A testület dönthet külön-külön is ezekről a
kérdésekről. Az 5. napirendi pont az elszámolási szerződést taglalja. A vezérigazgatónak arra
van felhatalmazása, hogy együttesen mindkét szerződést írhatja alá. Ezért az 5. napirendi pont
nagyon fontos döntés lesz.
Babák Mihály polgármester: Nincs árukapcsolás, ezt tiltja a kereskedelemben is a szabály,
főként a polgárjogban. A vezérigazgató baja, hogy mire van utasítása. A közszolgáltatási
szerződésben szeretne a város nyugvópontra jutni. 2011. évre tarifát kell megállapítani. A
szerződésben arról van szó, hogy tartalmazza azokat a vagyontárgyakat melyeket a Vízművek
Zrt. üzemeltet. Ez fel van sorolva?
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: Egy CD melléklet tartalmazza a vagyontárgyakat
amit Peres Mária és Tóth Sándor leellenőrzött.
Babák Mihály polgármester: Nincs értelme bebetonozni, hogy ezt a vagyont adta át a város,
holott lehet, hogy többet vagy kevesebbet. Az önkormányzat nyilvántartásában vannak
bizonyos vagyontárgyak amelyek közben kikerültek és a Zrt. vagyonnyilvántartásában is
szerepelnek. Vannak olyanok is amiket most vissza akarnak adni – amiket a város engedélye
és tudta nélkül vettek át. Csak a képviselő-testület rendelkezhet a vagyont illetően.
Bekanalizáltak dolgokat a saját nyilvántartásukba mondván, hogy jobb kezelni, javítani,
cserélni. Műszakilag ez elfogadható, de nem jelenti azt, hogy a nyilvántartásból kivezetik és
eltüntetik, részvénytársasági vagyont képeznek vele. A vagyoni kérdés a mai napig nincs
lerendezve.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A polgármester által említett vagyontárgyak
jelenleg üzemeltetésben vannak a Vízművek Zrt-nél. Nem a későbbi vagyon elszámolásra
vonatkozó megállapodás részei. Az 5. napirendi pont nem ezt a tárgykört tartalmazza. Ezek
azok a vagyontárgyak melyek önkormányzati tulajdonban vannak, az önkormányzat auditált
és egyeztetett, megegyezik a Vízművek Zrt. nyilvántartásával. Ezeknek a vagyontárgyaknak a
felsorolása található a CD mellékleten.
Babák Mihály polgármester: Hol a többi amit korábban bekanalizáltak a központi
vagyonba? Jogszerűtlenül van ott.
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- 17 Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: 1997-től létrehozott azon közmű vagyonról
beszél a polgármester, amely a bérleti díjak tőkeemelésre fordítása során a társaság saját
pénzeszközéből került létrehozásra és Szarvas város érdekében a város területén működtetik.
Ez az a vagyoni kör amiről a vagyoni megállapodásban is szó esik. Azért lenne fontos erről a
vagyonról is beszélni mert ha megkötésre kerül egy új szolgáltatási szerződés és az nem a
korábbi szerződés meghosszabbítása, akkor a 2010. december 31-én lejáró szerződésben
leírtak szerint el kell számolni egymással. A társaságnál képződött vagyoni elemekkel és a
követelés állománnyal el kell számolni. Ezt szeretnék elkerülni, hiszen látható, hogy ez
parttalan vitát okozna.
Babák Mihály polgármester: A parttalan vitának semmi értelme. Nem rendelkezett a
képviselő-testület arról, hogy valamely vagyontárgy bekerüljön a Vízművek Zrt.
nyilvántartásába. A képviselő-testület nem adott erre felhatalmazást. Milyen saját pénze van a
cégnek? Mi az, hogy saját. Az a városé is, hiszen a részvénytársaság tagja a város. A vagyon
visszajár a városnak, semmilyen költséget, Áfá-t nem hajlandó elismerni. A bérleti díjból
felújítottak bizonyos vezetékszakaszokat, szerelvényeket. Ezek fontos dolgok, de
felszámolták az éves amortizációs költségnél. Semmi szívességet nem tettek, a város pénze
van benne. A részvénytársaság pénze nem létezik, ez a fogalom ismeretlen számára.
Giricz Katalin képviselő visszatér, Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből,
8 fő van jelen.
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Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Amikor a bérleti díjat tőkeemelésre
fordította a város és a közgyűlésen erről évente egyszer szavazás történt, akkor a bérleti díj
forrást keletkeztetett arra, hogy a részvénytársaság saját forrásként kezelje és létrehozza a
vagyontárgyakat.
Babák Mihály polgármester: Számvitelileg ez nem működik. A város tőkeemelésre fordított
egy vízdíjban, csatornadíjban megtérített összeget ami a társaság tőkéjét emelte. Ennek meg
kell lennie. Ez hogy keletkeztethetett fejlesztési forrást amivel a központi vagyon nőtt?
Vélelmezhető, hogy amit ráfordítottak, annak az Áfá-ját kompenzálták, most pedig gondban
vannak azzal hogyha ki kell adni ezt a vagyontárgyat mert az Áfa-val el kell számolni. A
ráfordítás Áfá-jával van gondja a részvénytársaságnak, ezért keverik, kavarják a kérdést. Jó
pár éve nem tudnak elszámolni ezzel. Hiányzik egy számvevőszéki vizsgálat, vagy bírósági
ügy? Növelni kívánták a központi vagyont, de ebben a város nem volt partner. Közben a
települési alapközmű vagyon eltűnt, holott az alapközmű vagyont csak a tulajdonos
hozzájárulásával és annak javára lehet építeni, felújítani és elszámolni. A forgalomképtelen
vagyon vándorolna át forgalomképessé a részvénytársaság központi vagyonába. Így nincs
elszámolva a várossal szemben, a képviselő-testület tudta nélkül történt. A részvénytársaság
javasolta, hogy tőke emelésre használja a város az éves amortizációt. Ez már három éve nem
így van. 1997. óta felújítanak a város bérleti díjából ami amortizációs költség.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: 2007. óta nem végzett a társaság vízi
közművön beruházást. A társaság karbantart, fenntart és javít. Ha a javítási költségek a
megállapodás szerint már meghaladják a fenntartás jellegű beavatkozásokat akkor az
önkormányzat felé kötelessége a társaságnak azt leszámlázni.
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- 18 Babák Mihály polgármester: Erre is vonatkozik a közbeszerzés, az árajánlatkérés és sok
egyéb más. Nincs „házon belüli” beszerzés beruházásnál és felújításnál. Ebben az évben 80
mFt-os beruházást kellett eszközölni mert segítséget sem kapott a város és nem adtak vissza a
felújítási alapból egy fillért sem. A város a saját pénzéből ruházott be ott ahol utat épített.
Indítványozza, hogy a vagyonleltár és az üzemeltetett vagyon nem lehet az üzemeltetési
szerződés tárgya mivel rendezetlen. Ha ezt nem sikerül elrendezni akkor a bíróság majd
eldönti.
Gajdos Attila képviselő távozik az ülésteremből, 7 fő van jelen.
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Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Ha az üzemeltetésbe adott vagyontárgyak
nem részei a szerződésnek akkor hogyan kell megfogalmazni?
Babák Mihály polgármester: Ivóvízhálózatot, hozzá tartozó felszereléseket, eszközöket,
berendezéseket és szennyvíz csatorna felszereléseket, vagyontárgyakat, stb. – körülírva.
Darabszámra nem lehet elfogadni, mert úgy teljes a bizonytalanság. Lehet valamit körülírni is.
A szerződésnek az a trükkje, hogy a vagyonból rendezett viszonyokat kívánnak teremteni,
holott nincs rend.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A szerződés mellékletében lévő
vagyontárgyak kimutatásáról van szó. Ez Szarvas város tulajdonában és nyilvántartásában
van. A társaság ezt az un. „nullás” számlaosztályban tartja nyilván mint bérelt közmű
vagyont. A leltár szerint ez a vagyon egyezett. Mind Szarvas város kimutatása mind a társaság
kimutatása egyezett.
Babák Mihály polgármester: A különböző szivattyúk, gépészeti berendezések a képviselőtestület tudta nélkül kerültek átvételre, holott a képviselő-testület kompetenciája. Az a baj,
hogy keveredik a céggel kapcsolatos közgyűlési döntés az üzemeltetés feladataival. Így nem
lehet átlátni. Az Igazgató Tanács közgyűlési döntésekkel a város háta mögött, tudta nélkül
bizonyos vagyontárgyakat kivett a vízi közmű hálózatból.
Hodálik Pál alpolgármester: Kétféle vagyonról van szó. Van egy, ami az önkormányzat
könyveiben szerepel, a másik pedig a társaság könyveiben, – ennek nincs rendezve a sorsa.
Úgy akar a város üzemeltetési szerződést kötni, hogy közben nincs a városnál az a vagyon
amit a cég üzemeltetni akar.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 8 fő van jelen.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A részvénytársaságnak 2007. óta eltökélt
szándéka, hogy a tulajdonosaival a korábbi időszakban keletkezett vagyonnal elszámoljon.
Adóteher nélkül ezt megtették volna ez év végéig. A kiadott vagyontárgy tekintetében nem a
társaságot hanem az önkormányzatot terhelte volna Áfa fizetési kötelezettség.
Babák Mihály polgármester: Nem az önkormányzat keletkeztette a vagyonjogi problémát
hanem a részvénytársaság. Aki a hibát elkövette, az fizet. Ami pénzt a város ott hagyott, abból
felújítottak, az Áfá-ját kompenzálták az árbevétellel, tehát visszakérték. Most az a gond, hogy
ez a pénz hiányzik.
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- 19 Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Az Áfá-t a társaság befizette a
költségvetésbe. Az Áfa kötelezettség a birtokba jutót terheli. Szeretnék elérni, hogy ne kelljen
Áfá-t fizetni.
Babák Mihály polgármester: A város nem indukálta azt, hogy Áfá-t kelljen fizetni. Minden
évben megrendelte és fizette a város az ivóvíz és csatorna szolgáltatást. Indítványozza, hogy a
vagyon elszámolás kerüljön ki a szerződésből mert ez egy „sáros” kérdés ami nincs rendezve
hosszú évek óta. Egyszer ebben is rendet kell csinálni, mivel az átláthatatlanság a manipuláció
lehetősége, az átláthatóság pedig a korrekt elszámolás feltétele. Nem áll szándékában a
városnak mással üzemeltetni a szolgáltatást. Nem írja alá a szerződést, mert nincs rendben a
vagyoni kör. A képviselő-testület bizonytalan dologhoz nem adja a szavazatát. Ki kell hagyni,
körül kell írni, hogy mi az az üzemmód amit végeznek. A vagyoni ügyeket további egyeztetés
tárgyává kell tenni. Amikor átlátható és rendben van, akkor következhet a két aláírás. A város
mindenkinek pontosan, határidőre fizet. Aki rosszul szolgáltat annak nem fizet. A vagyonnal
kapcsolatos kérdéskört ki kell venni a szerződésből és e nélkül kell megállapodást kötni. A
társaságnak túl kell tenni magát azon, hogy összemossa a tulajdonosi jogokat az üzemeltetői
kötelességgel. Az Igazgató Tanács a menedzsmentet irányítja, a közgyűlésnek pedig a cég
dolgában kell fontos döntéseket hozni. Az történt, hogy a közgyűlés olyan vagyontárgyakban
döntött amely minden képviselő-testület szuverén jogosítványa. Ezt a döntési jogosítványt
csorbította a közgyűlés a menedzsment javaslatára. A törvény nem engedi, hogy más döntsön
szarvasi vagyontárgyról. A szivattyúk, keringetők stb. a vízi közmű vagyon részei ami
forgalomképtelen, nem lehet eladni, máshová tenni, a város vagyona. Nem volt jogosítványa a
közgyűlésnek arra, hogy a fürdőt ingyen odaadja Békéscsabának. Arra sem volt jogosítványa,
hogy a vízdíjban megfizettették a fürdő költségeit. A részvénytársaság árpolitikája
következtében a Gallicoop Rt. piacképessége megtartása érdekében saját szennyvíztelepet
épített és saját vízbázist alakított ki. Ezzel lerontotta a részvénytársaság Szarvas város vízi
közműveinek üzemgazdasági mutatóit. A Gallicoop Rt. autonóm módon a gazdasági
érdekeinek megfelelő utat választotta. Ezzel jelentős kárt okozott a társaság a városnak.
Indítványa továbbra is az, hogy a vagyontárgy nem része a szerződésnek mert ingoványos
talaj, kaotikus állapotokat hagy.
Hodálik Pál alpolgármester: A közgyűlésen elképzelés született arról is, hogy a vagyont
milyen módon tudják kiadni az önkormányzatoknak Áfa fizetési kötelezettség nélkül.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A Pénzügyminisztérium állásfoglalása
megerősítette azt a véleményt, hogy Áfa-fizetési kötelezettség illeti a közmű vagyon
kiadásakor a közmű vagyont megkapó önkormányzatot. A közgyűlés olyan határozatot
hozott, hogy mindaddig fel kell függeszteni a közmű vagyon kiadását amíg a megfelelő
jogszabályi háttér meg nem születik. Tudomása van arról, hogy a vízi közmű törvény
rövidesen beterjesztésre kerül. Nagyon sok vízi közmű szolgáltató ugyan ilyen helyzetben
van. Ezt a tárgykört nem lehet másként rendezni csak törvény megalkotásával.
Babák Mihály polgármester: Mindenhol manipuláltak ebben az ügyben. Ha a város épít
vagy vásárol valamit akkor befizeti az Áfá-t. Itt nem erről van szó. A társaság elvett valamit
ami után az Áfá-t a várossal akarja megfizettetni.
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Hodálik Pál alpolgármester: Polgármester úrindítványa az, hogy az 1. sz. mellékletben
szereplő vagyontárgyak listája maradjon ki. Ez egy melléklete a szerződésnek. Szülessen
körülírás azzal kapcsolatban, hogy mik azok az eszközök amiket üzemeltetni kell a vízműnek.
Babák Mihály polgármester módosító indítványát szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító indítványt 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadták.
Babák Mihály polgármester: Lényegesen változik a közszolgáltatási szerződés tartalma. A
módosítást el kell végezni, körül kell írni. A szerződésre hamarosan pontot kell tenni. A
szabályzatok nem mellékletei a szerződésnek. A szabályzat bár mikor módosulhat, az egész
szerződést módosítani kell. Nem lehet úgy, hogy a város tudta nélkül a közgyűlés módosítja.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Megkérdezi, mit is vesz üzemeltetésbe a
szerződés alapján a társaság.
Babák Mihály polgármester: Jussanak konszenzusra a jogi szakértővel.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A menedzsmentnek arra van felhatalmazása,
hogy írja alá azt a szerződést ami megküldésre került Szarvas városnak. Amennyiben nem
lesz szerződés, úgy kénytelenek lesznek a vízi közműveket átadni Szarvas Város
Önkormányzatának. Meg kell kezdeniük a vízi közmű vagyon átadását. A vízszolgáltatás ettől
még nem szűnik meg, de a közszolgáltatási szerződés fontos eleme az, hogy Szarvas város
területén a társaság díjat szedhet. Mivel díjat nem tud szedni, a beavatkozásokat elvégzi az
önkormányzat külön megrendelése alapján.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testületnek olyan tárgyalópartnerre van szüksége
aki teljes felhatalmazással bír. Ha ilyen feltételeket szabtak, akkor jöjjön az tárgyalni aki a
feltételt megszabta. Ha az Igazgató Tanács feltétele, akkor kérdés, hogy hogyan tájékoztatták
a jelenlévőket. Sajnos nem úgy informálták ahogy szükségeltetik. Nem lehet kimondani, hogy
nem szedhetnek díjat mert ezt egy levéllel, vagy testületi határozattal el lehet rendezni. Nem
igaz, hogy el lehet zárni a csapokat és nem működik a hálózat. A víziközművel kapcsolatban
ténylegesen rossz a törvény. A törvény semmit nem fog elrendezni a polgárjogi szerződésben.
A társaságnak kell szolgáltatni és díjat szedni. Ha úgy gondolják, hogy ehhez felhatalmazás
kell akkor elkészítik. Nincs ex-lex állapot ebben a kérdésben. Ha nem ismernek el semmilyen
kötelmet a szolgáltatásra, akkor azt a bíróság pótolja. Kérdés, hogy lesz-e hosszú távra
átlátható, korrekt üzleti kapcsolat egy üzemeltető és egy megrendelő között. Ebben a
kérdésben önálló jogi személy a város. Megkérdezi, tudnak-e olyan módosítást eszközölni
amit a testület el tud fogadni? Az imént Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes úgy
nyilatkozott, hogy nem tudja, mert nincs erre felhatalmazása.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A menedzsmentnek arra van felhatalmazása,
hogy ezt a szerződést aláírja. A társaság olyan szerződést köthet meg a részvénnyel
rendelkező önkormányzattal amelyet előzetesen a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság is
véleményezett, jóváhagyott.
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- 21 Babák Mihály polgármester: Ez a cég belső problémája. Polgármesterként olyan szerződést
ír alá amilyet a képviselő-testület megszavaz. Nem fogadható el, hogy a szolgáltató cég
elképzelését kötelező elfogadni. A város érdekeit figyelembe véve konszenzusra kell
törekedni. Az Igazgató Tanács és a Felügyelő Bizottság véleménye a városra nézve irreleváns.
Miért december 5-én küldték meg a szerződést?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Előzetesen több fordulóban több szerződést
is megküldtek. Mi a biztosíték arra, hogy a december 30-i szerződés jó lesz? A konszenzustól
valamiért mindig távol kerül egymástól a cég és az önkormányzat.
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Babák Mihály polgármester: Az ajánlat nem kötelező. Ha a képviselő-testület tud döntést
hozni a két ünnep között, akkor tegye meg a társaság is. Nem várhatja el a társaság, hogy amit
mond, a képviselő-testület elfogadja. Nincs gazdasági erőfölénye a társaságnak ebben a
kérdésben. A csapokat nem zárhatják el. A város nem kíván mást megbízni ezzel, de átlátható
módon a város érdekeit figyelembe véve konszenzuson alapuló szerződést kíván kötni.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe 10 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: A szerződés önmagában elfogadható. Bizottsági ülésen is
felmerült, hogy mi történik akkor ha a közgyűlés azt módosítja. Akkor a városnak is
módosítgatni kell? A szerződés V. pontjában szerepeltetni lehet, hogy „az önköltség számítás
az alábbi módon történik”. Az önköltség számítási szabályzatot nyilván nem fogják
megváltoztatni, csak nem egy melléklete lesz a szerződésnek, hanem annak egy pontjába
bekerül. Ha központilag módosítják az önköltséget akkor az automatikusan életbe lép a
nélkül, hogy a képviselő-testület tudna róla.
Az a probléma, hogy a városnál lévő vagyontárgyat átadja a város. A társaságnál lévő
vagyontárgyat is üzemeltetik, de nem ismert, hogy az mi. Egyszerűsítve körül lehet írni az
üzemeltetett területeket. Így nem volnának vagyonjogi viták. A polgármester által
elmondottak elképzelésül szolgálnak a szerződés megkötéséhez.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A szerződés szerves részét képező
melléklettel kapcsolatban: teljesen mindegy, hogy mellékletben vagy a V. pontban van leírva,
mert ugyanúgy kötelezi mind a két felet. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat és a társaság is
ugyanazt akarja de elbeszél egymás mellett. A mellékletek azért kerülnek a szerződések
mellé, hogy ne következhessen be az, hogy a közgyűlés módosítja a szabályokat és kötelezően
alkalmazni kell. Ha változtatásra van szükség, akkor azt mindkét fél egyező akaratával lehet
megtenni.
Hodálik Pál alpolgármester: Az 1. sz. melléklettel kapcsolatban elhangzott elgondolás
kezelhető?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A döntésről tájékoztatni fogják a társaság
döntéshozóit. Egy üzemeltetési szerződésben jó lenne megmondani, hogy mit vesz át a
társaság üzemeltetésre. A jogászokat kell megkérdezni, hogy körül lehet-e írni, mi az amit
üzemeltetésbe vesznek. Ha taxatíve körbe lehet írni akkor elfogadható az 1. sz. melléklet
körbeírása.
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- 22 Hodálik Pál alpolgármester: Az év utolsó napjaiban vizsgálják meg a jogászok ezt a
kérdéskört. Így kialakulna a szerződés aláírásának lehetősége.
Gajdos Attila képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
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Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Az év utolsó 24 órájában is dolgoznak.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Nem érzi, hogy a társaság és a képviselő-testület is ugyanazt
akarja. Egy szerződésben azokat a vagyontárgyakat kell felsorolni amik léteznek és vannak.
Ez nincs rendbe téve. Ha tovább húzódik, megint nem lesz rend. Szeretné elérni azt, hogy
Szarvas város tulajdonában és birtokában legyen mindazon vagyontárgy ami az övé. A
felsorolás nem teljes. Ha a társaságnak az a szándéka, hogy tisztázni akarja, akkor miért nem
tették meg? Még Áfá-t kérnek, felfüggesztik, stb. Ezt nem lehet tovább húzni. 13. éve tart a
vita, kb 5 éve húzódik a rendezése. Érti a vezérigazgató, érti az Igazgató Tanács, csak nem
tudja, hogy hogyan lépjen ki abból a kátyúból amit magának ásott. A menedzsment és az
Igazgató Tanács tagjainak többsége is a régi kollektívából áll. Egy szerződésről beszél a
képviselő-testület és a társaság, de nem egyformán értelmezik azt. Konszenzusra kellene jutni
és rendezni a város vagyonát. Más településekkel is vitája van a társaságnak nemcsak
Szarvassal. Jó páran ott hagyták a céget azért, mert nem tudtak konszenzusra jutni. Ezeknek a
településeknek is az volt a gondja ami most Szarvas városnak. Meg tudták tenni, hogy
kilépnek, Szarvas pedig szeretné a társasággal üzemeltetni, bár nyereséget nem termeltek
soha. Ez nem gond, mert lehetne nonprofit cég is. Egy fillér haszon sem keletkezett, csak nőtt
vagy csökkent alkalmasint a vagyon összege. Azért csökkent, mert kivettek olyan
vagyontárgyat a cégből amihez a képviselő-testület nem járult hozzá. Többek között a
békéscsabai fürdőt Békéscsabának ingyen adták oda. Az üzemeltetési költsége évi 300 mFt
volt, amit mindenki megfizetett a megyében. Nem fogadható el az a megjegyzés, hogy
egyformán beszél a társaság és a képviselő-testület egy dologról, mert nem látszik a szándék
csak a halogatás, jó pár éve. A számviteli törvényt is sérti, ha valamely vagyontárgy két
helyen van nyilvántartva. Nemcsak a nullás számlaosztályban van vagyontárgy a társaságnál.
Mindent a maga helyére kell tenni. Nem keletkeztethet jogot, hogy aláír a város egy
üzemeltetési szerződést amivel a vagyoni kérdéseket is rendezi. Erről szó sincs.
Két ünnep között vissza kell térni a szerződésre. Kérni kell a társaságot, hogy az elhangzott
feltételeket építsék be szerződéses ajánlatukba.
Hodálik Pál alpolgármester: A szerződés újratárgyalására vonatkozó javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
706/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek
Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződést megtárgyalta. A közszolgáltatási
szerződés 1. sz. mellékletét javasolja elhagyni a szerződésből.
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- 23 Kéri a szerződés újratárgyalását.
Határidő:
2010. december 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Pénzügyi elszámolás a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött
vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés alapján Szarvas Város Önkormányzatát a
kizárólagos tulajdonát képező közművagyon után bérleti díj illeti meg. Ennek elszámolása
utoljára a 2008. év vonatkozásában történt. Elszámolatlan a 2009. és a 2010. évi díjkülönbözet
illetve bérleti díj. Ismert és a társaság által sem vitatott az a tény, hogy az önkormányzat a Zrt.
által kiajánlottnál magasabb ivóvíz és szennyvízdíjat állapított meg a 2009. év
vonatkozásában. Ennek, valamint a bérleti díjnak a Zrt. által is elismert összege a 2009. évre
és a 2010. év első félévére nettó 51.757.077,-Ft. A Zrt. az általa elvégzett beruházás és
értéknövelő felújítási, valamint a rekonstrukciós munkák ellenértékeként ugyanerre az
időtartamra 39.372.130,-Ft összegű követelést támaszt. Az előterjesztett szerződés szerint a
2010. II. felével 2011. február 28-ig számolnának el a felek. A 2010-ben megkötött
vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés szerinti azon rendelkezések amelyek a társaság
könyveiben nyilvántartott vagyontárgyakra vonatkoznak ezzel a megállapodással hatályon
kívül kerülnének, helyettük az előterjesztés mellékletét képező közgyűlési határozatok
kerülnének alkalmazásra. Ezen vagyontárgyakat a Zrt. ingyen ki fogja adni amennyiben a
jogszabályi környezet ennek adómentességét lehetővé teszi.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az
előterjesztést. A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést támogatta.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Jambrik Ramola osztályvezetőt, jó-e az
elszámolás vagy sem.
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- 24 Jambrik Ramola osztályvezető: Az elszámolás jó, de nem ismert, hogy a Vízművek Zrt.
könyveiben milyen nagyságrendű az a vagyon amivel el kell számolni. Ami Szarvas város
könyveiben vagyonként szerepel, az mind üzemeltetésre átadott vagyon. Ez valóban
megegyezik a Vízművek Zrt. nyilvántartásával, de sajnos van még olyan vagyonelem ami a
Vízművek Zrt. könyveiben van és arról Szarvas városnak írásbeli tudomása nincs.
Babák Mihály polgármester: A megállapodás 5. pontja szerint „Jelen megállapodás
hatálybalépésének feltétele: jelen megállapodás 1.3. pontban hivatkozott közszolgáltatási
szerződés felek általi aláírásának alapján lép hatályba.” Itt az árukapcsolás. Ezt hogyan
gondolták? Hogy függ össze a kettő egymással? Zsarolás?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Nem zsarolás, hiszen szervesen összefügg a
két ügy. A szerződés hivatkozik a megkötendő üzemeltetési szerződésre is. Ha ez a pont
kikerül belőle akkor sincs probléma. A vezérigazgatónak arra van felhatalmazása, hogy
mindkét szerződést írja alá. Ez a pont akkor is teljesül ha nincs benne. Ha úgy jár el ahogy
utasították, akkor ez a pont nem lényegi.
Babák Mihály polgármester: A közgyűlés nem beszélhet bele abba, hogy hogyan számol el
a város. A társaság azt szeretné ha a képviselő-testület elfogadná az 51 mFt-ot és abból
elköltöttek 39.372 eFt-ot. Ez műszakilag le van ellenőrizve?
Jambrik Ramola osztályvezető: 2008. óta a hibák elhárításáról az önkormányzatnak
tájékoztatót kellett küldeni. A tájékoztatók mögött számlák is voltak, de azok nem voltak
számvitelileg felszerelve. Ezért ezeket a számlákat Szarvas Város Önkormányzata nem
fogadta be, viszont gyűjtötte a bejelentéseket. Amikor visszamenőleg megkapta az
önkormányzat a számlákat, akkor megvizsgálásra került, hogy minden számlához tartozó
bejelentés meg van-e. A Vízművek Zrt. bejelentette, hogy elvégzett egy adott munkát, a
számlát benyújtotta. Megvizsgálásra került, hogy a műszaki tartalom megegyezik-e a számlán
szereplő összeggel, illetve azzal a közleménnyel amiben a kialakult helyzetet leírták. Nem
volt olyan számla ami mellett ne lett volna bejelentés. Ilyen értelemben a számlák rendben
vannak.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Badics Józsefné gazdasági vezérigazgató
helyettest, miért kellett erre 2,5 évet várni.
Badics Józsefné gazdasági vezérigazgató helyettes: Az 1.) napirendi pontnál részletesen le
van írva az a folyamat ami a közszolgáltatási szerződéses ajánlatot megelőzte. A jogász igen
részletesen és pontosan leírta a teljes folyamatot. Ezért kellett erre várni.
Babák Mihály polgármester: Nem valószínű, hogy egy új, aláíratlan szerződésnek kell
szabályozni a múltra vonatkozó dolgokat. A gazdasági vezérigazgató helyettes valószínű
egyetért abban, hogy ezeket a dolgokat rég el kellett volna számolni. Miért kellett erre várni,
holott kérte a város. Tisztában szeretett volna lenni azzal, hogy mennyit költöttek el és
mennyit szedtek be 2008., 2009., és 2010. években. Arra nem lehet hivatkozni, hogy van egy
megállapodás-tervezet amelyben rendezni kellene azt, hogy miért nem számoltak el 2,5 évig.
Miért most tudja meg a képviselő-testület, hogy 51 mFt-ból elköltöttek 39 mFt-ot. Az
elszámolásokban szerepel-e a háztartási bekötések felújítása?
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- 25 Badics Józsefné gazdasági vezérigazgató helyettes: A 2008-ban végzett munkákra
vonatkozó számlákat elkészítették, de az önkormányzat visszaküldte. Az önkormányzat nem
volt hajlandó semmiféle számlát és semmiféle egyeztetést elfogadni. Nagyon hosszú időszak
volt amikor nem sikerült tárgyalásokat folytatni az önkormányzattal, hogy a munkákat
elismerjék és elfogadják. Ez volt az oka annak, hogy a kiszámlázások csak most történtek
meg. 2010. szeptemberétől elindultak a megegyezésre törekvő tárgyalások. Igyekeztek minél
jobban előre vinni a tárgyalásokat, hogy mielőbb nyugvópontra kerüljön a dolog. Az
elszámolatlan tételeket rendezni lehet mindkét fél részéről.
Babák Mihály polgármester: Beszednek a vízdíjban egy felújítási alapot. Ezzel szemben
vannak költségek. Ezzel az adott gazdasági év végén el kell számolni. Ehhez miért kell
tárgyalás? Ha nem szerelték fel rendesen a számlákat az szabálytalanság. Ha számlát kell
kibocsátani akkor azt úgy kell felszerelni, hogy ellenőrizhető legyen.
Jambrik Ramola osztályvezető: A pénzügyi vezetővel került sor tárgyalásra. Abban
állapodtak meg, hogy mivel a számlák mögött nincs meg a megfelelő számviteli felszerelés,
addig a pontig visszaküld az önkormányzat minden számlát. Amikor minden nyugvópontra
helyezkedik és minden tisztázódik akkor az elvégzett munkák számláit megfelelően
felszerelik és azokat az önkormányzat befogadja.
Babák Mihály polgármester: A Vízművek Zrt-nek van elszámolási kötelezettsége.
Beszedték a díjat, végeztek munkát és nem számoltak el megfelelő módon. Nincs jogukban
más pénzén ülni mert a testületnek dönteni kell arról, hogy mire fogja felhasználni. A
bizottságok elfogadták az elszámolást. Függővé teszik a megállapodás elfogadását, holott
nincs minden leellenőrizve.
Jambrik Ramola osztályvezető: Ami a régi szerződés pontjait helyettesíti az arra a vagyonra
vonatkozik ami valóban nincs leegyeztetve.
Babák Mihály polgármester: Jogilag megfelelő az előterjesztés, de pénzügyileg kavalkád.
Továbbra sincs pont téve az ügyekre.
Jambrik Ramola osztályvezető: A vagyoni részen kívül a bérleti díj követelés és az
elvégzett munkák közötti elszámolás megvalósítható.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztés nem jó, nem fogadható el.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ez a vagyoni helyzettől teljesen független. Ez a bérleti díj
és az önkormányzat közötti számlák elszámolása. A kettő közötti különbözet pozitív.
Babák Mihály polgármester: Két év nincs rendezve. Van egy költség és van egy árbevétel.
A Vízművek Zrt. azt hangoztatja, hogy nem tudtak tárgyalni az önkormányzattal holott
evidencia, hogy aki szolgáltatást végez, pénzt szed be, az elszámoljon.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az 51.757.077,-Ft-os tételt Szarvas Város Önkormányzata
állította össze.
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- 26 Babák Mihály polgármester: Volt egy elképzelés, hogy mennyi pénzt kell követelni. Azt
pontosan nem lehetett tudni, hogy az árbevételből mennyi felújítási alap realizálódott. Meg
volt hozzá minden bázisadat?
Jambrik Ramola osztályvezető: Nem volt meg minden bázisadat. Tekintettel arra, hogy
nagyon nehéz volt árakhoz hasonlítani. A Vízművek Zrt. késedelmesen de rendelkezésre
bocsátotta a ténylegesen befolyt árbevételét 2008-2009-2010. évekre. Ebből lehetett kiindulni
és megállapítani, hogy 2008. évben a bérleti díj rendezve lett. Többlet árbevétel nem
keletkezett. 2009. és 2010. félévig számolva az ivóvíznél nagyon sok az amit vissza kell, hogy
utaljon a társaság, a szennyvíznél viszont Szarvas Város Önkormányzatának kellett volna a
díjak miatt fizetnie. Egyenlegében 1,5 évre vonatkoztatva az ivóvíz és szennyvíz egyenlege
51 mFt.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen
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Babák Mihály polgármester: Kérdés, hogy a Vízművek Zrt-től kapta az önkormányzat vagy
itt kalkulálták. Alpolgármester úr állítja, hogy megkapta az önkormányzat.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ezt mi kalkuláltuk.
Babák Mihály polgármester: Az önkormányzat kötelessége kikalkulálni, hogy mennyi
felújítási alap képződött?
Badics Józsefné gazdasági vezérigazgató helyettes: Hangsúlyozni kell, hogy az az adat amit
a társaság megadott az a kiszámlázott, értékesített m3-t jelenti. A kiszámított m3-hez tartozó
díjban valóban benne van a többlet bérleti díj is és a minimum is. Van egy díjkülönbözet, de
arról nem szabad elfeledkezni, hogy a kiszámlázott mennyiség és a mennyiséghez kapcsolódó
árbevétel nem folyik be 100%-ban a Vízművek Zrt-hez. Ha nem folyt be akkor nem minden
egyes m3-hez kapcsolódik díjkülönbözet ami Szarvas várost megilleti. Amikor megadták az
adatot, pontos adatot adtak, megadták az elszámoláshoz azt az információt, hogy milyen m3
alapján számlázták ki a fogyasztók felé az árbevételt, ez alapján milyen díjkülönbözet illetve
bérleti díj keletkezett m3-ként. Ezt rendelkezésre bocsátották, lehet, hogy későn, de olyan
módon és ütemben ahogy ezt az önkormányzat kérte. Valamennyi évben elkészítik az éves
beszámolót. Az éves beszámolót a közgyűlés május hónapban elfogadja. Szarvas város is
megkapja az adatokat, az üzleti jelentést, a beszámolót. A közgyűlésen Szarvas város is részt
vesz. Ha probléma van az elszámolás tekintetében akkor fel kell szólalni.
Babák Mihály polgármester: Nem a közgyűlésen kell szóvá tenni, hogy nem számoltak el.
A konklúzió az, hogy a Részvénytársaság nem számolt el a díjtöbblettel. Van egy ár ami a
víz- és csatornaszolgáltatás ára. Ez tartalmaz egy felújítási alapot. A költségek alacsonyabbak
mint az árbevétel. A kettő közti differenciával el kell számolni minden gazdasági évben.
Szarvas Város Képviselő-testületének olyan bevételének kell lennie, amiből a saját vagyonát
felújíthatja, vagy a hibákat elhárítja. Az önkormányzat kiszámolt egy összeget, de nem az Rt.
szolgáltatta az elszámolást. Nem tudja elfogadni az 51 mFt-os összeget mert nincs
meggyőződve arról, hogy ez ténylegesen így szerepel a könyvekben. Ha elszámolási
kötelezettségük van, azt minden évben meg kell tenni.
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- 27 Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Mindenkinek könnyebb dolga lett volna ha
van megállapított bérleti díj. Az önkormányzat nem alkotott arra vonatkozó rendeletet, hogy
mennyi a bérleti díj. Akkor nagyon könnyű lett volna elszámolni.
Babák Mihály polgármester: Hosszú éveken keresztül a társaság adott be díjjavaslatot. A
vízszolgáltatás kötelező, a díjban meg kell térülni a beruházásnak. Elvárta volna az
önkormányzat, hogy a társaság meghatározza, hogy mennyi az amortizációs hányad, stb. A
képviselő-testület döntött egy összegről ami fedezte a költségeket, ugyanakkor felújítási
alapot is képzett. A felújítási alappal nem tudnak elszámolni. Az önköltség és az árbevétel
közötti differencia az önkormányzaté. Van egy árbevétel, ami 10 millió forint, a költsége 8
millió forint, 2 millió forint pedig a városé és eldönti, hogy mire fordítja. Ez az elszámolás két
gazdasági évet illetően nincs meg.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: A következő napirendi pont a
díjmegállapítás. A társaság megküldött egy díjajánlatot aminél többet állapított meg a város.
Ahhoz, hogy kiállítható legyen a számla, meg kellett volna határozni a bérleti díjat is.
Babák Mihály polgármester: Meghatározott a város egy árat amiben felújítási alap
keletkezik. Ezzel el kell tudni számolni. Ezért javasolta a város, hogy legyen önköltség típusú
ár. Ráteszik a saját hasznukat (12%) és az árbevétel és a tényleges költség haszonnal növelt
összege közötti különbség a városé. Miután nincs elszámolás, javasolja az előterjesztés
napirendről való levételét. El kell számolni a bevételekkel is, ne csak Jambrik Ramola
kalkulálja ki. A Vízművek Zrt. számoljon el pontosan. Írja alá a vezérigazgató és a gazdasági
vezérigazgató. Javasolja az előterjesztés napirendről való levételét azzal, hogy a Vízművek
Zrt. számoljon el pontosan.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
707/2010.(XII.16.)sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi elszámolásra
vonatkozó megállapodást leveszi napirendről azzal, hogy kéri a Békés Megyei
Vízművek Zrt-től a Társaság által elismerni kívánt 51.757.077,-Ft pénzügyileg
szabályos elszámolását.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjak megvitatása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Formázott: Középre zárt

- 28 Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi referenst a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi referens: Az ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetési
szolgáltatási díjakról szóló előterjesztés két elemből áll. Az első körben döntést kellene hozni
a képviselő-testületnek arról, hogy az előterjesztésben szereplő négy fajta díjjavaslat közül
melyiket javasolják beépíteni a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletébe. Második körben pedig
döntést kell hozni a rendelet-tervezet elfogadásáról. A Békés Megyei Vízművek Zrt.-től két
fajta díjjavaslatot kért az önkormányzat. Alapdíjat tartalmazó illetve alapdíj nélküli
díjjavaslatot. Ezt a Vízművek Zrt. megküldte. Mindkét változatból készült egy szegmentált és
egy szegmentálás nélküli díjjavaslat. A közös a négy változatban az, hogy a vízdíjba mind a 4
esetben beépítésre került 20% bérleti díj amely kb. 40-42 mFt-os rekonstrukcióra fordítható
összeget képezne. A négy fajta díj a következő: Az A/1 változat tartalmazza az alapdíj
nélküli, szegmentálás nélküli díjat. Ez azt jelenti, hogy az ivóvíz díj alapdíjat nem tartalmaz és
mindhárom kör (lakosság, önkormányzat, vállalkozói szféra) ugyanazt a vízdíjat illetve
csatorna díjat fizetné meg. A vízdíj 264,42 Ft/m3, a csatornadíj 299,33 Ft/m3, a szippantott
szennyvíz fogadási díja 448,99 Ft lenne. A/2-es változat szintén alapdíj nélküli. Itt
szegmentálásra került sor, tehát a lakosság és az önkormányzati szféra alacsonyabb vízdíjat
illetve csatornadíjat fizetne mint a vállalkozói szféra. A lakosság 215,-Ft/m3 összeget fizetne,
az önkormányzat 300,-Ft/m3-t, a vállalkozók pedig 357,12 Ft/m3 díjat. A csatornaszolgáltatás
díja a következő: lakossági díj 255,-Ft/m3, az önkormányzati szféráé 351,-Ft/m3, a vállalkozói
pedig 394,40 Ft/m3. A szippantott szennyvíz fogadási díja 591,60,-Ft lenne. Amennyiben ez a
változat kerül elfogadásra, javasolja hogy az 1,5 szorzó helyett 1,2 szeres szorzó kerüljön
alkalmazásra ami nem emelné meg túlzottan a szippantott szennyvíz díját. Jelenleg 430,-Ft, a
javaslat szerint pedig 591,60,-Ft. A B/1. változat alapdíjat tartalmazó, szegmentálás nélküli
díj. Az alapdíj kismértékben emelésre kerülne, lakosság esetében 520,-Ft helyett 550,-Ft
lenne. A vízdíj és a csatornadíj mindhárom szféra számára ugyanannyi lenne. A vízdíj 183,40
Ft/m3, a csatornadíj 299,33 Ft/m3, a szippantott szennyvíz fogadási díja pedig 448,99 Ft. A
B/2. változat alapdíjat tartalmazó, szegmentált díj. A lakossági szféra 149,-Ft/m3 az
önkormányzati szféra 208,20 Ft/m3, a vállalkozók pedig 247,82 Ft/m3 díjat fizetnének. A
csatorna szolgáltatás díja lakosság esetében 255,-Ft/m3, az önkormányzati szféra 351,-Ft/m3, a
vállalkozók pedig 394,40 Ft/m3 díjat fizetnének. A szippantott szennyvíz fogadási díja 591,60
Ft.
Első körben a négy változat közül kellene kiválasztani a megfelelőt és arról határozatot hozni.
Két táblázat készült. Az egyik a lakossági fogyasztókra levetítve megmutatja, hogy 1-20 m3ig hogyan alakulnak a díjak. Összehasonlításra került táblázat formájában a várható és
jelenlegi díjak alakulása is mindhárom szféra vonatkozásában.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az
előterjesztést. A bizottság az A/2 változat elfogadását javasolja. Ennél a változatnál nincs
alapdíj és a vízdíj árában különbség van a lakosság és a közületek között.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Lakosságot érintő fontos napirendről van szó. A
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- 29 bizottság 4:2 arányban az A/1. változatot támogatta. A bizottság nem zárkózott el az elől sem,
hogy az A/2 változat kerüljön elfogadásra. A bizottság azt vizsgálta, hogy a lakosság egy
rétegét mennyire terheli az árváltozás. A 8-10 m3-es fogyasztás esetén növekszik a díj.
Kérdés, hogy ez a lakosság 1/3-át érinti vagy sem.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Nemcsak az ivóvízről, a szennyvíz díjról is szó van. Elég
jelentősen növekszik a szennyvíz díja. A bizottságok döntését elsősorban az ivóvíz díja
befolyásolta. A kisfogyasztók a lakosság hány százalékát teszik ki?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Kb. 1/3-át, Szarvas városban kicsivel több ez
az arány, mivel az üdülők is ebbe a kategóriába esnek. A kisnyugdíjasok, kisfogyasztók
jobban járnak, a családoknál viszont drágább lesz a víz.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Konszenzus látszik abban, hogy ne legyen alapdíj. Az alapdíj
nélküli díj elsősorban a kisfogyasztóknak jelent előnyt. Az A/1-es változatnál a lakossági, az
önkormányzati és a vállalkozói szféra egyformán fizet, nincs benne szegmentálás. Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy ahol keletkezik a költség, ott legyen megfizetve. Mindenki
egységesen ugyanannyit fizessen 1 m3 vízért. Ez egyfajta takarékosságot idézhet elő a
vízfogyasztásnál.
Kiszely Mihály képviselő: Az A/2 változat mellett elhangzott, hogy lakosságpárti. Személy
szerint az A/1 változat mellett érvelt. Véleménye szerint a víz árát egységesen kell megfizetni.
Teljesen mindegy, hogy otthon, az üdülőben, vagy a munkahelyen történik a fogyasztás. A
takarékosságra való ösztönzés is az A/1 változat mellett szól.
Gajdos Attila képviselő: A lakosság számára az A/2 javaslat a legkedvezőbb. A lakosság
jelentős részének csökkenő díjat jelent ez a változat. Sikerült egy alapdíj nélküli ajánlatot
elkészíteni. A szegmentált díjakat támogatja. A lakosság kevesebbet fizessen mint a
vállalkozók vagy a hatóság.
Babák Mihály polgármester és Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van
jelen.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az alapdíj nélküli változat szociálisan nagyon jól hangzik,
gazdasági racionalitása viszont nincs. A vizet oda is el kell juttatni ahol 1 m3-t fogyasztanak.
Itt is eltörhet a cső, stb. Minden műszaki feltételt ugyanúgy kell biztosítani mint ott ahol 1000
m3-t fogyasztanak. Az alapdíj nem akkora terhelés. Az üdülő tulajdonosok az alapdíj nélküli
változattal rendkívül jól járnak, hiszen ott 6-7000,-Ft alapdíjat fizetnek, a vízfogyasztás díja
viszont 1000,-Ft éves szinten. A Vízművek Zrt. szolgáltatási területén Szarvas lenne az
egyetlen alapdíj nélküli szolgáltató.
Hodálik Pál alpolgármester: A négy oszlop alján a végén ugyanaz az összeg szerepelne. A
Vízművek Zrt. kalkulációja szerint ugyanaz a bevétel alapdíjjal és alapdíj nélkül is.
Formázott: Középre zárt
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Babák Mihály polgármester: Szarvason ugyanannyi árbevételt fognak beszedni. Kérdés,
hogy van-e alapdíj és szegmentálás. Mit adnak az alapdíjért? Ha eltörik a vezeték azt a város
fizeti az amortizációs költségből, a bekötő vezeték hibáját kicserélik és a város kifizeti. A
Vízművek Zrt. mindent felszámol, szívességet sem tesz. 165 mFt rendezetlen vagyonról van
szó. Olyan vezetők dirigálják a céget akiknek háromszor annyi a fizetésük és nem felelnek
teljes vagyonukkal a pénzügyekért.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elmúlt évben 61.550 eFt alapdíj került kimutatásra. Mit
kapnak ezért a szarvasiak?
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Az átcsoportosítás a lényeg, hiszen
ugyanannak az árbevételnek kell teljesülni. Nincs cimkézve, hogy az alapdíjból fogja a
szolgáltató fedezni. Csőtörést javítanak de nem számlázzák le csak akkor ha ki kell cserélni a
vezetéket.
Babák Mihály polgármester: Nem fogadja el a választ. Nem az alapdíjból fedezik a javítást
hanem az általános költségből ami a cég önköltsége. Különböző munkákat végeznek ami
megemeli az önköltséget és rátesznek erre 12% hasznot. Ebből fizetik a menedzsmentet és
saját alap is képződik. Az alapdíj nem csekély összeg, 65 mFt évente. Nem tudni, hogy mit
kap érte a város, mert a költségeket felszámolják. Ha nem felújításban számolják el, akkor a
cég általános költségei között. Ezt a következő évben ráhárítják a víz árára.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Természetesen a vízdíjakba beépítésre kerül
minden olyan költség ami felmerül az üzemeltetés során. Az alapdíj egy árbevételi elem. Ha
alapdíj nélküli a vízdíj, akkor a 65 mFt-ot be kell építeni a m3-es díjakba.
Babák Mihály polgármester: A díj nem lesz olcsóbb mert a víz fogyasztásának árába
felszámolják. A 65 mFt-ért semmit nem kap a város. A felújítást felszámolják, a csőtörést
pedig az általános költségből fedezik. A város olyan típusú árat kért ahol a víz m3-ének van
ára. Ezt három éven keresztül nem adták meg. Most van döntési alternatíva, nem köteleznek
egy árra. A képviselő-testület eldöntheti, hogy szegmentált vagy szegmentálás nélküli,
alapdíjas vagy alapdíj nélküli árat kíván alkalmazni. A polgár mindenképpen megfizeti az
alapdíjat csak ezután m3 arányosan, míg eddig általányosan fizette. 1 m3 víz fogyasztásáért
nem fognak 6-7000,-Ft alapdíjat megfizetni. A képviselő-testület kompetenciája, hogy
alapdíjjal vagy alapdíj nélkül fogja megállapítani az árat. Az alapdíj nélküli ár sem jelenti azt,
hogy kevesebbet kell fizetni mert benne van az 1 m3-re eső árban. Kérdés, hogy igazságosabb,
helyesebb e. Nincs sok értelme annak, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások
eltérő díjat fizessenek. Ebben gazdaságpolitika is van. Mindenki annyit fizessen amennyibe
kerül valami. Az alapdíj nélküli ár az ilyen típusú szolgáltatások jövője. A gáznál, villanynál,
telefonnál nincs kompetenciája a városnak. A törvény a képviselő-testület hatáskörébe utalta a
víz- és csatornaszolgáltatás árának megállapítását. A képviselő-testület már 3 éve kérte, hogy
dönthessen az árak meghatározásában.
Földesi Zoltán és Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Formázott: Középre zárt
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Gajdos Attila képviselő: Az ajánlatok ugyanazok a Zrt. szempontjából. Az alapdíj nélküli
árat a lakosság érdekében támogatja. A lakosságnak ezt a rétegét kívánja képviselni.
Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes: Minden szolgáltatónak vannak állandó és
változó költségei. Az alapdíjak ezért kerültek kialakításra. A költségeket lehet fedezni alapdíj
nélkül is. Szarvas városa utoljára 2008-ban alkotott vízdíj rendeletet. A Békés Megyei
Vízművek Zrt. 2009-ben és 2010-ben is küldött díjjavaslatot. Mind a kétszer alapdíj nélküli
javaslat is volt.
Babák Mihály polgármester: Nem kaptuk meg, ezt is csak nagy rimánkodással. Nem
értették pontosan, hogy mit kér a város. Azért nem emelt a város két éven keresztül árat mert
nem számoltak el. 51 mFt plusz folyt be, tehát az ár jó volt két éven keresztül. 20% felújítási
alap van tervezve, amely a városi hálózat felújítására kell hogy akkumulálódjon.
Indítványozza, hogy a díjtételt tartalmazó táblázatot a lakosság rendelkezésére kell bocsátani.
A rendkívüli ülésen dönthet a képviselő-testület a lakosság véleménye alapján.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elhangzott indítványt szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 7 igen szavazattal, 1
ellenvélemény, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
708/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz elvezetés szolgáltatási díjának megállapítását leveszi napirendről azzal,
hogy a négy féle díjtételt tartalmazó javaslatról Szarvas város polgárainak
véleményét ki kell kérni
Határidő:
2010. december 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Kéri a jegyzőt, megfelelő módon gondoskodjon a lakosság
véleményének megismeréséről. Nem vita kérdése a költség és az ár, pusztán a formája, hogy
hogyan kerüljön felszámolásra.
Nagyon fontos döntést készített ma elő a képviselő-testület. A döntés meghozatalához
szükséges a szolgáltató megfelelő részvétele. 165 mFt van a gazdasági vezérigazgató asszony
tájékoztatása szerint a város vagyonából a Vízművek Zrt. könyveiben.
Badics Józsefné gazdasági vezérigazgató helyettes: 159.861.459 Ft a pontos összeg.
Babák Mihály polgármester: Szóbeli tájékoztatás alapján tud róla a képviselő-testület, hogy
ennyi vagyona van a Zrt. könyveiben. Ha egy vagyontárgy két helyen van nyilvántartva vagy
nincs a város könyveiben akkor a mérleg hamis. A számviteli törvény szerint ez
bűncselekmény. Reméli sikerül rendezni ezeket az ügyeket és nem kell hatósági elszámolást
kérni.
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Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Hodálik Pál alpolgármester és Dernovics László
nem tér vissza az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hőhn József ügyvezető igazgatót a Szárazmalom
terveinek ismertetésére.
Hőhn József ügyvezető igazgató: A Szárazmalom műemléki védettsége révén helyreállítási
engedély szükséges. Műemléki kishatósági engedély kiadására kerül sor. Készült egy
helyreállítási terv, melynek része a faanyag védelmi szakvélemény. Az épület szerkezetében
és technológiájában lévő faszerkezetek vizsgálata is elkészült. Vannak olyan károsodások
ahol cserére van szükség pl. a fazsindelynél. A működőképessé tételhez a belső technológiát,
az orsókat, a meghajtást javítani szükséges. Az őrlő és hántoló köveken is felújítási munkákat
kell végezni.
Babák Mihály polgármester: A zsindely gombásodott vagy csak meghibásodott?
Hőhn József ügyvezető igazgató: Belül gombás, de ez cserével kijavítható. Nem olyan
jellegű a gombásodás ami fertőző jellegű lenne a többi faszerkezetre nézve. Átázott és ebből
ered a gombásodás, a korrodálás.
Hetényi István képviselő: A malomkő cseréjére is sor kerül?
Hőhn József ügyvezető igazgató: A malomkő cseréje nem szükséges. A malomkövek hosszú
ideig használhatóak, de újrafaragásuk szükséges ahhoz, hogy az érintkező felületek
alkalmasak legyenek gabona őrlésre.
Babák Mihály polgármester: A Szárazmalom felújításának terveiről elhangzott tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy képviselő-testület tagjai a Szárazmalom felújításának terveiről szóló
tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági
feladatokról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József csoportvezető: Elkészült az önkormányzati adóhatósági feladatokról szóló
beszámoló 2010. november 30-i állapot szerint. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
végigvezetésre került a helyi adópolitika változása. Bemutatásra kerültek az egyes adónemek
külön-külön részletezve. Gyorsjelentés is készült ami a beszámoló készítés időpontjában
ismert törvényi változásokat tartalmazza. Lényeges változás 2011. január 1-től, hogy az
iparűzési adó tekintetében a távközlési vállalkozások is adóalanyokká válnak az
önkormányzat illetékességi területén az ügyfelek számlázási címe szerinti megbontásban. A
gépjármű adóban kisebb korrekció jelentkezik ami a mozgáskorlátozottakat érinti.
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Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási és Közművelődési
Bizottság, a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság
véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 6 igen
szavazattal támogatta a beszámolót.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
elfogadta a beszámolót.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta
a beszámoló elfogadását.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és támogatta a
beszámoló elfogadását.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság foglalkozott a hátralékok
kimutatásával. Sok éves hátralékok láthatók. A táblázatból nehezen vonhatók le
következtetések. Szerepel benne soha meg nem térülő adóhátralék is, amikor felszámolt cég,
vállalkozás hátraléka jelentkezik.
Hodálik Pál alpolgármester visszatér az ülésterembe, 1 fő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Vannak kisebb cégek akik megszorulnak és vannak akik
megpróbálják kijátszani az adófizetést. Utóbbinak nehéz utána járni és behajtani a tartozást. A
hátralékok nagy többsége bírság. A jogkövető állampolgárnak teljesítenie kell amit előír az
adóhatóság. Az adóhatóság adhat fizetési haladékot, de törlést nem. Ezzel lehet élni. Ha
valakinek gondja van, az inkább jelezze, ne várja meg a bírságolást amivel csak a további
adósság növekszik. A végrehajtás növeli az adósságot, mert fel kell számolni a kamatot és a
végrehajtó költségét is. Ha méltányolható a részletfizetési kérelem vagy az átütemezés, akkor
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- 34 azt meg kell adni. Így csak a tőkét kell megfizetni és nem a büntető kamatokat.
Földesi Zoltán képviselő: A gépjárművek megoszlását tekintve 6807 gépjármű van
Szarvason ami után adót fizetnek. Ebből 70 híján 5000 személygépkocsi. Időnként lehetetlen
a városban közlekedni. Több tucat parkolót épített a város, de nem lehet annyit építeni ami
bizonyos időszakban elegendő lenne. A biztonságos közlekedés érdekében, a parkolás
biztosítása céljából lépéseket kell tenni. Időnként Szarvason a budapestihez hasonló
körülmények uralkodnak.
Babák Mihály polgármester: Ha nem sikerült volna ennyi utat építeni akkor komoly
közlekedési gondok lennének. A gépjárművek számát árnyalja, hogy 1800 bejegyzett cég
minimum 1 autóval rendelkezik, van amelyik többel. Több szállítmányozási cég is működik a
városban ami szintén emeli az egy főre eső gépjárművek számát. Van olyan cég amelyik
Szarvason van bejelentve de vidéken dolgozik. Parkoló órákat kell elhelyezni mert
alkalmasint nem lehet parkolni a városban. A Szabadság utcán a műszaki bolttal szemben
hatalmas parkoló van ami éjszaka üres és ki is van világítva.
Gajdos Attila képviselő: Sok olyan személy van aki Budapesten él de Szarvason van
bejelentve gépjárművük mivel itt olcsóbb a díj. Békésszentandráson lényegesen nagyobb
iparűzési adó kintlévőség van. Vannak Szarvasnál rosszabb helyzetben lévő települések is.
Babák Mihály polgármester: Adóprémiumot kapnak az adóhatóság dolgozói. A szarvasi
adómorállal nincs baj. Bizonyos személyekkel, cégekkel van gond. Vannak akiknek segítséget
kell nyújtani. A sajtóban olvasható, hogy Gyulán eltörölték a kommunális adót. Szarvason
ilyen már régen nincs.
Tasy József csoportvezető: A vállalkozók kommunális adójáról van szó, amit a törvény
2011. január 1-el megszüntet.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági
feladatokról szóló tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
709/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról és egyéb
adóhatósági feladatokról szóló 2010. évi tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
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- 35 8.) napirendi pont: Beszámoló a Városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2010. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Király András ágazatvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Király András ágazatvezető: A városi legelőkísérleti telepen az idei évben 11,16 hektáron
termesztettek őszi búzát, 14,24 hektáron lucernát, valamint 14,76 hektáron őszi borsót. Az
idei évben felmerült költség 3.998 eFt volt, melyből 1.444 eFt idegen szolgáltatás, tehát
alvállalkozói költség volt. A költségekből 811 eFt mezei leltárt takar. Ezzel szemben a
megtermelt termés értékesítéséből illetve a készleten lévők értékesítéséből az árbevétel 3.580
eFt, valamint készleten van még 772 eFt értékben lucerna széna és búza szalma. A
gazdálkodás 374 eFt-al eredményesnek bizonyult.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a beszámolót.
Babák Mihály polgármester: Meg kell mozgatni a vagyon megszerzésének lehetőségét. A
városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
710/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a
Városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2010. évi gazdálkodásáról
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. I. félévi
munkaterve
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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- 36 Dr. Melis János jegyző: A munkatervhez széles körben kért véleményt, javaslatot a hivatal,
melyek beépítésre kerültek. A további javaslatok is beépíthetők.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Család- és
Idősügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint az Oktatási és Közművelődési
Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2011. I. félévi munkatervet.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta a
munkatervet.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság elfogadta a munkatervet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadta a 2011. I.
félévi munkatervet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta a
munkatervet. Flexibilis anyagról van szó amit tovább lehet konkretizálni. Az intézmények
pozitívan értékelték a közmunka programot. A testület munkatervében ez januárban szerepel.
A bizottság egyhangúlag támogatta a beterjesztett munkaterv elfogadását.
Babák Mihály polgármester: A 2011. I. félévi munkaterv elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
711/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. I. félévi munkatervet
elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás térítésmentes biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Formázott: Középre zárt

- 37 Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2006. óta biztosítja a 0-24 hónapos
szarvasi gyermekek részére az agyhártyagyulladás elleni védőoltást természetbeni
juttatásként. A gyógyszertárnak utalja át a szükséges összeget a Pénzügyi osztály. Ez 200 eFtot jelent a költségvetésben. Már a koncepcióban is szerepel a Szociális és családvédelmi keret
terhére.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális,
Család- és Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.

Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér, Nincs aláhúzás

Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta
a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
712/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi szarvasi
állandó lakosú 0-24 hónapos korú gyermek részére 2011. december 31.
napjáig biztosítja a fertőző agyhártyagyulladás elleni nem kötelező védőoltás
TB támogatással csökkentett költségeinek 100%-át természetbeni
támogatásként.
Az ehhez szükséges 200.000,-Ft pénzügyi forrást a 2011. évi költségvetés
szociális és gyermekvédelmi keretének terhére biztosítja.

Formázott: Felsorolás és
számozás

2.) A Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére kibocsátott
számla és a gyermek nevét, lakcímét, születési idejét tartalmazó lista alapján
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya átutalja a támogatás
összegét a védőoltást kiadó gyógyszertár részére a számla benyújtását követő
három munkanapon belül.

Formázott: Felsorolás és
számozás

3.) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya nyilvántartást vezet
a támogatásban részesült gyermekekről és a támogatás költségeiről, az egyéb
dokumentációs munkálatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális és
Családvédelmi Osztálya végzi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2011. december 31. (végrehajtás)
2012. január 31. (beszámoló)

Formázott: Felsorolás és
számozás

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

- 38 2.) sz. bejelentés:

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér

Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Szintén az egészségmegőrzést szolgálja a 7. osztályos
szarvasi lakosú leány gyermekek méhnyakrák elleni védőoltása. Ennek költsége 3.500 eFt. A
korábbi szállító 46,6 %-os kedvezményt biztosít. További 2 árajánlat is bekérésre került. Az
önkormányzat költségvetési koncepciójában 3,5 mFt összeggel szerepel. A felzárkóztató
program nem volt eredményes, inkább a védőoltásra kell fektetni a hangsúlyt. A három
adagos oltóanyagot az OEP nem finanszírozza.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Gajdos Attila képviselő: Országosan is nagyon kevés település biztosítja ezt a védőoltást ami
komoly tétele a költségvetésnek.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
713/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.)

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
egészségmegőrző programja keretében a 2010/2011-es tanév 7. osztályos,
szarvasi állandó lakóhellyel rendelkező leánygyermekek méhnyakrák elleni
védőoltással történő ellátását.
Az ehhez szükséges 3.500.000,-Ft pénzügyi forrást a 2011. évi költségvetés
szociális és gyermekvédelmi kerete terhére biztosítja.
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a település méhnyakrák
elleni védőoltás programjáról országos publicitást biztosítson.

Formázott: Felsorolás és
számozás

Formázott: Középre zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt
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Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét tartalmazó program megvalósítását képező Szállítási
Szerződést megismerte és azt jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2011. december 31.

Formázott: Felsorolás és
számozás

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

Formázott: Betűtípus:
Félkövér

3.) sz. bejelentés:

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt

A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása
Tűzoltóság részére
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
képviseletében Garai Szabó Tibor ügyvezető közérdekű felajánlást tett a Tűzoltóság
munkájának támogatására. A Kft. egy nettó 101.880,-Ft értékű notebook eszközt ajánlott fel.
Miután a képviselő-testület döntött az eszköz elfogadásáról, az a Tűzoltóparancsnokság
használatába kerül majd.
Babák Mihály polgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
714/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garai”
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által a Tűzoltóparancsnokság munkájának
támogatására felajánlott HP 620 WS729EA típusú notebook közérdekű
adományt köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 31.

Formázott: Betűtípus:
Félkövér

Formázott: Középre zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt

- 40 Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér
Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
715/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közérdekű adományként tulajdonába került HP 620 WS729EA típusú notebook
eszközt Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
használatába adja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 31.

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása a
közbiztonság támogatására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt

Babák Mihály polgármester: Szintén a „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű
felajánlását tartalmazza az előterjesztés. Ez esetben a kedvezményezett a Rendőrkapitányság.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
716/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garai”
Szolgáltató és kereskedelmi Kft. által felajánlott HP 620 WS729EA típusú
notebook közérdekű adományt köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Formázott: Középre zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt
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Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
717/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közérdekű adományként tulajdonába került HP 620 WS729EA típusú notebook
eszközt a közbiztonsági feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Szarvasi
Rendőrkapitányság részére átadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 31.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Képviselet
a
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
taggyűlésében
Előterjesztő: Dr. Melis Jnos jegyző

Konzorcium

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér
Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt
Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
taggyűlésében a tagönkormányzat képviseletét vagy a polgármester vagy a képviselő-testület
által felhatalmazott képviselő látja el. Szarvas Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a vízművekkel és egyéb közművekkel kapcsolatos ügyek
felügyelete a társadalmi megbízatású alpolgármester feladata. A konzorcium legutóbbi
taggyűlésén polgármesteri meghatalmazás alapján Besenczy Zoltán alpolgármester képviselte
az önkormányzatot. Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármestert általános jelleggel
felhatalmazza a taggyűléseken való részvétellel, akkor szükségtelenné válik a taggyűlések
előtti egyedi meghatalmazás készítése.
Formázott: Középre zárt

- 42 Hodálik Pál alpolgármester: Megkérdezi Besenczy Zoltán alpolgármestert, vállalja-e a
megbízatást?
Besenczy Zoltán alpolgármester: Igen, vállalja.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
718/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Besenczy
Zoltán alpolgármestert a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
taggyűlésében Szarvas Város Önkormányzatának képviseletével.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Szarvas város területén fedett utasváró elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Körös Volán Zrt. 2010-ben is az előző évek
gyakorlatának megfelelően két darab fedett autóbusz utasváró telepítését vállalja. Javasolja,
hogy a Kákai megállóban és a Gyomai u. 266. sz. előtt lévő megállóhelyen létesüljön.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság javasolja, hogy a Kákai oldalra kerüljön, mivel Furugy közigazgatásilag
Békésszentandráshoz tartozik.
Formázott: Középre zárt

- 43 Hodálik Pál alpolgármester: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatát mely szerint a Kákai oldalra kerüljön a fedett utasváró megépítésre –
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a fedett utasváró Szentesi út Kákai oldalán
történő elhelyezését 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatják.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elfogadott javaslatnak megfelelő módosított határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
719/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös
Volán Zrt. által felajánlott 2 db fedett utasvárót a következő
autóbuszmegállókban kell elhelyezni:
- Szentesi úton a Furugyi megálló Kákai oldalán lévő megálló
- Gyomai u. 266. sz. előtti nyugati megálló
Megbízza Babák Mihály polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Pákozdi János igazgató
Határidő:
2011. március 30.
Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3-07/21F2008-0032 támogatás záró elszámolása előtti előfinanszírozás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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Jambrik Ramola osztályvezető: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás TÁMOP
támogatás elszámolásához finanszírozási előleget kért. Ennek oka, hogy járulékfizetési
kötelezettség keletkezik 3,5 mFt összegben. A záró elszámolás után tud hozzájutni még egy
10 mFt nagyságrendű támogatási összeghez a társulás. Ennek megérkezéséig kérik, hogy a
képviselő-testület járuljon hozzá az előfinanszírozáshoz.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Oktatási
és Közművelődési Bizottság véleményét.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
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Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést. A tegnapi nap folyamán került lezárásra az a két éves program ami
a menedzsment felállítására szolgált. Nagyon színvonalas záró konferenciára került sor. A
polgármester úr elismerte a menedzsment és a konzorciumot alkotó települések és
intézmények két éves munkáját. Az ország gazdaságának egyik legfontosabb jövőbeni
feladata a szakképzés helyreállítása. Jó szakemberek, technikusok, munkairányítók kinevelése
szükséges. A városban a legnagyobb közoktatási egység működik. A TISZK további
működéséhez jelent az előterjesztés technikai jellegű kiegészítést. Kohut Andrásné főigazgató
irányítja majd az elkövetkező időszakban az intézményt. A TISZK-nek jövője van, nem
szabad letenni a fejlesztési lehetőségekről. Nagyra tartja azt a munkát amit a menedzsment
Dr. Pusztai Andrea vezetésével az elmúlt két évben végzett.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
720/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 2011. évben a TÁMOP-2.2.307/2-1F2008-0032 pályázatból fizetendő járulékának 3.500.000,-Ft összegét a záró
PEJ elfogadását követő támogatás kiutalásáig megelőlegezi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
2011. június 30.
Formázott: Aláhúzás

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesülete támogatási
kérelme (2011. évi Aratónap, Töltött káposzta főző fesztivál)
Előterjesztő: Dr. MelisJános jegyző
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Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Formázott: Középre zárt

- 45 Jambrik Ramola osztályvezető: Két kérelemmel fordult az egyesület a képviselőtestülethez. Az egyik a 2011. évi Aratónap megrendezési költségeihez történő támogatási
igény, a másik pedig a Töltött káposzta főző fesztiválhoz való támogatás igénylés. Az
Aratónaphoz 1.420 eFt-ot kérnek, a Töltött káposzta főző fesztiválhoz pedig 2 mFt-ot.
Tekintettel arra, hogy novemberben a képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési
koncepciót melynek számai még nem mutatják igazából, hogy 2011-ben milyen nagyságrendű
lesz az az összeg amelyből támogatások fizethetők, ezért azzal a javaslattal él az előterjesztés,
hogy 2011. júniusában térjen vissza a képviselő-testület a döntés meghozatalára. Addig még
pályázati lehetőség is megnyílhat, illetve a költségvetés is tényszámokon alapul majd, így
jobban körvonalazódik, hogy mennyi támogatást lehet biztosítani.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy az
előterjesztésre áprilisban térjen vissza a képviselő-testület. Ennek indoka, hogy a jövő évi
költségvetés még nem került elfogadásra, illetve mutassák be a többi szponzor helyzetét. A
bizottság arról is tárgyalt, hogy nem szerencsés dolog az, hogy a civil szervezetek támogatási
igényét külön-külön tárgyalja a képviselő-testület. Hosszú távon éves áttekintést javasol. A
jelenlegi formában kezelhetetlennek tűnik, hogy minden testületi ülésen valamely civil
szervezet az általa megrendezett rendezvényhez támogatási igénnyel él.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A volt Turisztikai Bizottság annak idején már
javasolta, hogy át kell tekinteni Szarvas város nagyrendezvényeit és be kell építeni a
költségvetésbe azok támogatását. Amennyiben magas látogatottságú rendezvény megtartására
kerül sor, akkor létjogosultsága van arra, hogy a költségvetésben szerepeljen.
Nagyrendezvényként kell tekinteni az Aratónapra, a Töltött káposzta főző fesztiválra is. A
2012. évi költségvetésbe már be kell építeni a rendezvények támogatását nemcsak a Szilvanap
tekintetében. Nem lehet annyi szponzort és támogatót keresni, hogy az önkormányzatnak ne
kelljen hozzájárulni. Meg kell nézni, hogy a költségvetésbe hogyan fér majd bele a támogatás.
A rendezvény szervezője számoljon be arról, hogy milyen szponzori pénzeket tudott
előteremteni és az önkormányzatnak mekkora összeggel kell kisegíteni a rendezvényt.
Babák Mihály polgármester visszatér, Gombár Györgyné képviselő távozik az
ülésteremből, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Össze kell állítani a 2011. évi rendezvénytervet és meg kell
nézni, hogy mit bír a költségvetés. Az állami költségvetés napokon belül elfogadásra kerül. A
város költségvetéséről szóló rendelet is megalkotásra kerül, melybe az Aratónap, Szilvanap és
a Töltött káposzta főző fesztivál támogatását be kell tervezni. Az intézmény költségvetésébe
kerülne beépítésre a támogatás.
A bizottságok által megfogalmazott módosító indítványt mely szerint áprilisban térjen vissza
a képviselő-testület a rendezvény támogatására – szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító indítványt 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Formázott: Középre zárt
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Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító indítványnak megfelelő határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
721/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szarvasi
Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesülete Aratónaphoz, illetve Töltött
káposzta főző fesztiválhoz kapcsolódó támogatási kérelmeit. Úgy dönt, hogy a
támogatás odaítéléséről és annak mértékéről 2011. áprilisában hozza meg
döntését. Javasolja az Egyesületnek a pályázati lehetőségek feltárását és
maximális kihasználását.
Határidő:
2011. április 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Formázott: Aláhúzás

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Települési esélyegyenlőségi helyzetelemzés
program elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

és

esélyegyenlőségi
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A 2003. évi CXXV. törvény értelmében kell a települési
önkormányzatoknak települési esélyegyenlőségi programot készíteni. Az eljárás rendjének
megfelelően készült el a program. Esélyegyenlőségi szakértő kirendelését kérte az
önkormányzat, majd az esélyegyenlőségi szakértő a kirendelését követően helyzetelemzést és
intézkedési tervjavaslatot készített. Ennek ismeretében került elkészítésre az esélyegyenlőségi
program. A képviselő-testületnek két határozati javaslatot kell elfogadni. Az egyik a
helyzetelemzés és az intézkedési tervjavaslat elfogadása, a másik pedig a települési
esélyegyenlőségi program.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság valamint az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
elfogadta a helyzetelemzést és esélyegyenlőségi programot. A felmerülő kérdésekre Dr.
Formázott: Középre zárt

- 47 Hegedűs Norbert jogi előadó kielégítő választ adott. Több helyen a Statisztikai Hivatal 2007.
évi adatai szerepeltek az anyagban. 2010. év végén igen furcsa, hogy 2007. évi adatok
szerepelnek egy anyagban. A városra és a kistérségre vonatkozó adatok megfelelőek, frissek,
naprakészek voltak. Nagyon fontos, hogy a város rendelkezzen esélyegyenlőségi tervvel. A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Nagyon sok uniós pályázat alapfeltétele az
esélyegyenlőségi program megléte.
Babák Mihály polgármester: Rendelkezésre állnak Békés megye új statisztikai adatai.
Amennyiben lehet, módosítani kell. Az esélyegyenlőségi program elsősorban az
intézményeket és a képviselő-testületet kötelezi. Jogokat nem keletkeztet senkinek sem, de az
uniós pályázatokhoz elengedhetetlen. Oktrojált szakértőről volt szó, az állam biztosította.
Gajdos Attila képviselő: Szarvason elég kevés hátrányos helyzetű roma van. Hátrányos
helyzetűnek tekinthető az egész kistérség. Főként az idősek, kisnyugdíjasok a privatizáció
vesztesei Besenczy úr. A kismamák akik nem tudnak visszatérni a munkaerő piacra szintén
vesztesek. Kétszerese a munkanélküliség a 10 évvel ezelőttinek. Hátrányos helyzetűek azok is
akik nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. A liberális szemléletet el kell felejteni.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: A terv az uniós pályázatokhoz szükséges. A rendszerváltásnak
valójában mindenki vesztese. A környéken szétzúztak mindent a rendszerváltás kapcsán.
Három évvel ezelőtt 3 millió ember élt létminimum alatt, most pedig 5 millió.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
722/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztéshez mellékelt – az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői
Névjegyzékből Szarvas Város Önkormányzata részére kijelölésre került szakértő
által elkészített – esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervjavaslatot.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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723/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – az
előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Települési Esélyegyenlőségi
Programját 2010. december 16. napjától – 2015. december 16. napjáig terjedő
időtartamra; annak időarányos megvalósulását pedig a Képviselő-testület
kétévente áttekinti és szükség esetén felülvizsgálja. A képviselő-testület egyúttal
utasítja a jegyzőt az elfogadott program – kötelező véleményezés céljából történő
– megküldésére az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből Szarvas
Város Önkormányzat részére kijelölésre került szakértőhöz; továbbá utasítja a
jegyzőt arra, hogy a program és a szakértői vélemény nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatos egyéb intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ebben a képviselő-testületben nem volt rendszer és divat
politikai síkra terelni bizonyos véleményeket. Ha „romázunk” akkor ne tegyük úgy, hogy
ezek mind gazdag romák mert ez így ostobaság. Közöttük is van nem kevés esélytelen ember.
Gajdos Attila képviselő jelezte a vízdíj tárgyalásánál is, hogy ő azt a réteget képviseli. Az ő
esküje minden szarvasi állampolgárra és minden Szarvast érintő kérdésre kiterjed. Nem lehet
szegmentálni ebben a kérdésben. Kéri a képviselőket tartsák magukat ehhez.
Babák Mihály polgármester: A körülményeket nem a képviselő-testület kerekítette, de
alkalmasint a képviselőket szidják a munkanélküliségért, holott a képviselő-testületnek nem
sok lehetősége van annak csökkentésére. A Dél-alföldön Szeged után Szarvason van a
legkevesebb munkanélküli. A közrend, közbiztonság gyatra, ami szintén nem a képviselőtestület kompetenciája.
Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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10.) sz. bejelentés:
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A DAOP-2008-4.1.3./C.D. kódjelű – „A Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása Szociális és gyermekjóléti alapellátás komplex
fejlesztése” című pályázat kapcsolattartó személyének változása
Előterjesztő. Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Kovács Norbert beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kovács Norbert beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 453/2010. sz. határozatával a „Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
és gyermekjóléti alapellátás komplex fejlesztése” című pályázatában megjelölte a
kapcsolattartó személyeket. A határozat módosítása Hegedűs Tibor kapcsolattartó
munkaviszonyának megszűnése után vált indokolttá. Új kapcsolattartóként Kovács Norbert
beruházási ügyintéző kerül megjelölésre.
Formázott: Középre zárt
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
724/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és gyermekjóléti alapellátás
komplex fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos 453/2010.(VI.24.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti alapellátás
komplex fejlesztése” című DAOP-2008.-4.1.3./C.D. kódjelű pályázati projekt
végrehajtására megkötendő megállapodásban foglaltak szerint – a projektmenedzsmenttel való együttműködés és pályázati projekt végrehajtása során
szükséges egyeztetéseken való részvétel céljából – az alábbi kapcsolattartó
személyeket jelöli ki:
- Gombár Györgyné Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja,
valamint
- Kovács Norbert Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának beruházási
ügyintézője.”
Határidő:
2010.december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Multireklám Zrt. kérelme reklámtábla elhelyezésére vonatkozó bérleti
szerződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Szarvas Város Önkormányzata és a Multireklám Zrt. között
létrejött egy bérleti szerződés három darab reklámtábla elhelyezésére vonatkozóan. A Zrt.
jelezte az önkormányzat felé, hogy egy darab reklámtáblát eltávolít a bérelt területről, így
módosítani szükséges a bérleti szerződést.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.

és
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- 50 Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
725/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy reklámtábla
elhelyezése tárgyában a Multireklám Köztéri Médiaügynökség Zrt.-vel (1027Budapest, Ganz u. 16. IV. emelet) 2010. június hó 25. napján megkötött bérleti
szerződést módosítja és az előterjesztés mellékletét képező új szerződést
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december hó 31.
Gajdos Attila képviselő: Az új KRESZ szabályai szerint a nagyméretű reklámtáblák
megszűnnek vagy csökkentik azok méretét.
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

A Vajda Péter Intézmény 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 Vajda Péter Intézmény alapító okiratát több
jogszabályi változás illetve helyi aktualitás miatt szükséges módosítani. Két telephely alapító
okiratból való törlését a napi aktualitások indokolják. A Damjanich u. 64. sz. alatti telephely a
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület részére kerül átadásra használatba, illetve a Bethlen G. u.
11/2. szám alatti ingatlan a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részére kerülne
átadásra használatba, elsősorban pályázatok, oktatási, szociális feladatok megvalósítására.
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- 51 Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság valamint az
Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
726/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
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.
Az intézmény Alapító Okiratának Preambuluma az alábbiakra változik:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9 § (4), az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv.90. §. (1)-(2) bekezdései, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete (a továbbiakban Alapító) a Vajda Péter Intézmény Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
II.
Az Alapító Okirat 2. Az intézmény telephelyei címszó alatti szövegrészből törlésre
kerülnek az alábbi telephelyek:
- 5540. Szarvas, Damjanich u. 64
- 5540. Szarvas, Bethlen G. u. 11/2
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III.
Az Alapító Okirat 8. pontjának 8.2 bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
b) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó
IV.
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Az Alapító Okirat 9. pont B.4.) bekezdése az intézmény alapfeladataként ellátandó
alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége címszó az alábbiak szerint
módosul:
B.4.)Az intézmény alapfeladataként ellátandó alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb
tevékenységei
V.
Az Alapító Okirat 10. pontja hatályát veszti.
VI.
Az Alapító Okirat 18. pont 1. bekezdése az alábbiakra módosul:
1. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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VII.
Az Alapító Okirat 1. SZ. MELLÉKLETE 1. pontja alatti szövegrészből törlésre
kerülnek az alábbi ingatlanok:
- Szarvas, Damjanich u. 64.
- Szarvas, Bethlen G. u. 11/2.

4379 Hrsz.
5117 Hrsz.

1419 m2
1204 m2

VIII.
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
IX.
Jelen módosítás 2011. január 1-jén lép hatályba.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, a
módosító 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.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Vajda Péter Intézmény Pedagógiai Programjának véleményezésére
közoktatási szakértő megbízása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A pedagógiai program módosítása a
Közoktatásról szóló törvény alapján a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A
jóváhagyást megelőzően a fenntartónak szükséges közoktatási szakértőt igénybe venni. A
jogszabály értelmében három szakértő árajánlata került megkérésre, melyből a legkedvezőbb
az OKT-OPERISZ Plusz Kft. ajánlata volt. Az előterjesztés mellékletét képezi a megbízási
szerződés tervezete.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság valamint az
Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
727/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OKTOPERISZ PLUSZ Kft-t kívánja megbízni a Vajda Péter Intézmény Pedagógiai
Programjának szakértésére, bruttó 60.000,-Ft, azaz Hatvanezer forint összegben
az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szabadság úti fatelepítési javaslat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság javasolja az előterjesztés napirendről való levételét azzal, hogy komolyabb telepítési
terv elkészítése szükséges. Javasolja, hogy a képviselő-testület februárban térjen vissza ennek
megtárgyalására.
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- 54 Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: A bizottság javaslatának megfelelően az előterjesztés
napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az előterjesztés napirendről való levételét
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
veszteséges gazdálkodásának kezelése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kft.

2010.

évi

várható
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A KOMÉP Kft. pótelőirányzat kérelmében adott
tájékoztatást arról, hogy a 2010. gazdálkodási évet várhatóan veszteséggel fogja zárni. Ennek
kalkulált összege 13.700 eFt. A kérelmet megvizsgálta a KOMÉP Kft. könyvvizsgálója illetve
az önkormányzat megbízott pénzügyi szakértője is. Mindkét szakértő véleményeként
elmondható, hogy a számításokat, a várható veszteség nagyságrendjét megalapozottnak
találták. A tulajdonos önkormányzatnak, akinek a Kft. 100%-os tulajdonában van, a veszteség
kezelésére valamilyen szinten támogatást kell nyújtania. A pénzügyi szakértő javaslata, hogy
a megfelelő gazdálkodás érdekében elő kell venni azt az anyagot amit az elmúlt év folyamán
egy szakértő készített és megállapította az optimális költséggazdálkodási szinteket. Rá kell
mutatni arra, hogy hol lehet a gazdálkodást még optimalizálni. Az, hogy a cég várhatóan
veszteséggel zárja az évet, hónapról hónapra követhető volt, viszont az információt csak most
lehetett a képviselő-testület elé tárni. A KOMÉP Kft. beszámolási kötelezettségét sűríteni
szükséges. Az 1.) sz. határozati javaslat 15 mFt-os keretösszeg biztosításáról szól a nem
veszteséges gazdasági év zárásához. A 2.) sz. határozati javaslat az optimális
költséggazdálkodás kialakítására vonatkozik. A 3.) sz. határozati javaslat rendelkezik arról,
hogy félévente köteles a Kft. beszámolni a gazdálkodásról.
Babák Mihály polgármester: A fizetésüket azért kapják, hogy optimalizálják a
költségszintjüket. Nemcsak a Vízművek Zrt-re vonatkozik, hanem az önkormányzat saját
cégére is. Egy éve már megállapították, hogy szükség van a költségszint optimalizálására. Mit
tettek ennek érdekében? Lehet automata kaput és térfigyelőt alkalmazni a KOMÉP Kft-nél és
mindenfélét fizetni (cafetériát is), csak éppen veszteséget termelnek. Hogy lehetséges az,
hogy a közcélú és közhasznú foglalkoztatáson 15 millió forint veszteség van? Ezt rendezzék a
Pénzügyi Osztály vezetőjével. Az általános költség igen magas, 57 millió forint. Mindent az
adott költséghelyre kell telepíteni. A Kft-nél a fel nem osztható költségek aránya 57 millió
forint. A januári ülésre kell elkészíteni a strukturális átalakításra vonatkozó elképzeléseket.
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- 55 Támogatandó, hogy minden félévben számoljanak be. Egy éve tudják, hogy lépniük kell.
Hatalmas rezsi költséggel dolgoznak 6-os számlaosztállyal. Nem pályáznak, nem vesznek
részt versenytárgyalásokon. Miért?
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Azért nem tudtak pályázni, mert a kiírásoknak nem felelt
meg a cég. Olyan referenciákat kértek amivel a KOMÉP Kft. nem rendelkezik.
Babák Mihály polgármester: Elvárja, sőt követeli, hogy a többi intézményhez hasonlóan
ügyeljenek a költségszintre.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az
előterjesztést, 6 igen szavazattal támogatta. A 15 mFt keretösszegű támogatással egyetértett a
bizottság. Támogatta a bizottság a határozati javaslat második részét, mely szerint készüljön
egy áttekintés a gazdálkodásról. Egyetértett a bizottság a határozati javaslat harmadik részével
is, mely szerint gyakrabban számoljon be a Kft. A tárgyaláson jelen volt Kozák Imérné
pénzügyi szakértő is. Véleménye alapján felmerült az a kérdés, hogy nem lehet tudni, hogy a
támogatási kérvény milyen mértékben a többletmunkák szükséglete és milyen mértékben a
gazdálkodás esetleges kritikája. A bizottság támogatta az átvilágítás megvalósítását, a
rendszeres beszámolást annak érdekében, hogy nagyobb rátekintése legyen az
önkormányzatnak megállapítani azt, hogy milyen mértékű a megrendelt többlet szolgáltatás
ellenértéke amit támogatás formájában biztosít az önkormányzat és mennyiben egy nem
hatékony gazdálkodás veszteségpótlása. Az előterjesztésben egységesen kerül használatra a
veszteség szó. Nem látható, hogy ez valóban veszteség vagy többlet támogatási igény.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A többletfeladatra mintegy 10 mFt ment el, ami a
közmunka feladatok dologi kiadása. A bizottság ennek ismeretében elfogadta a határozati
javaslatokat.
Gajdos Attila és Lohr Gyula képviselők távoznak az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A közmunkánál 15 mFt veszteség van. Az általános költség
felosztása 10.592 eFt. Milyen általános költsége volt a közmunkának? Minden elszámolható.
Rosszul gondolják, hogy ez így mehet tovább. Egy fillért sem kapnak addig amíg alá nem
támasztják, hogy mire szükséges. Amíg nem készítenek ellenőrizhető elszámolást addig nem
kerül sor a kifizetésekre. El kell gondolkodni, hogy a cég mely tevékenysége lesz nonprofit.
Progresszíven kell gondolkodni. A könyvvizsgáló véleménye érthető, az adatok nem hamisak,
de nem szól a költség struktúráról. A Felügyelő Bizottság a számokat elfogadta. Kéri adják
össze a központi irányítás költségeit – kb. 57 mFt. Ekkora hányad nem lehet a fel nem
osztható költségek számlaosztályában. Csökkenteni kell amit lehet és át kell gondolni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A közel 11 millió forint 280 költséghez kapcsolódik és
átlagosan 170 közmunkás dolgozott. Ezeket irányítani kell.
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- 56 Babák Mihály polgármester: Nem fogadható el a márciusi időpont. A közmunkánál
keletkezett veszteséget Jambrik Ramola és Dr. Réthy Vilmosné sürgősen nézze át. Nem adott
utasítást arra, hogy 15 mFt veszteség legyen. A 15 mFt veszteségből nem érthető a 10 mFt
rezsi. Ezt szintén le kell ellenőrizni. Amennyiben igazolt a rentábilitás, annak kifizetését a
polgármester és a jegyző eszközölje.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
728/2010.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100 %ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. részére
– támogatási szerződésben foglaltak alapján – 15.000.000,-Ft keretösszegű
támogatást nyújt. A társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak
finanszírozására használhatja fel, a felhasználással elszámolni tartozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
2010. december 20.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: El kell kezdeni az átalakítást, mert veszteséget termelnek. Az
előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot a határidő pontosításával szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
729/2010.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100%ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. kezdje
meg szervezetének strukturális átalakítását – a korábban elkészített elemzés
messzemenő figyelembevételével – az általános költségek csökkentése és az
optimális, költséghatékony gazdálkodás elérése érdekében. Az erről szóló
javaslatát terjessze a tulajdonos önkormányzat elé a 2011. januári testületi
ülésen.
A testület utasítja a KOMÉP Kft. ügyvezetőjét a határozatban foglaltak
maradéktalan végrehajtására.
Határidő:
2011. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
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Babák Mihály polgármester: A döntés azt jelenti, hogy felügyelet alatt vannak, mivel a
képviselő-testület nem elégedett a gazdálkodással Az előterjesztésben szereplő 3.) sz.
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Formázott: Balra zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt

730/2010.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100%ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. minden
évben félévkor is köteles a gazdálkodásáról szóló beszámoló benyújtására a
tulajdonos felé. Utasítja a KOMÉP Kft. ügyvezetőjét a határozat végrehajtására.
Határidő:
2011. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Babák Mihály polgármester: Felhívja az igazgató és a gazdasági vezető figyelmét arra,
hogy amennyiben a döntések nem jól hatályosulnak akkor személyes felelősségüket kell
felvetni a képviselő-testület előtt.

Formázott: Balra zárt,
Behúzás: Bal: 0 pt
Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Gajdos Attila és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

A szarvasi belterületi 3109 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Magánszemélyek tulajdonát képezi a szarvasi belterületi
3109/C. hrsz-on nyilvántartott önálló építmény. Az alatta lévő földterület Szarvas Város
Önkormányzatának tulajdona, tehát a felépítményt földhasználati jog illeti meg. Tekintettel
arra, hogy a magánszemélyek az ingatlanokat értékesíteni kívánják, így a vonatkozó
jogszabályok értelmében az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a felépítményre
vonatkozóan. Ismerve az ingatlant, elhelyezkedését, műszaki állapotát, nem javasolja a
képviselő-testületnek, hogy éljen elővásárlási jogával.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést.
Formázott: Középre zárt

- 58 Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és előterjesztés
szerint támogatta a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
731/2010.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szarvasi
belterületi 3109/C hrsz-ú – önálló építményként nyilvántartott – ingatlan
értékesítése miatt fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt, hogy a döntésről
értesítse a meghatalmazott ügyvédet.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 20.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
működtetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Társulás

jövőbeni

Formázott: Behúzás: Bal: 0
pt, Függő: 106,2 pt

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
november 19-i ülésén döntött arról, hogy a társulás 2011. január 1. napjától a lehető legkisebb
költséggel, de a projektben vállalt minimális szerződési feltételeknek megfelelve működjön
tovább. A működéshez 3.824.400 Ft-ot állapítottak meg a 2011. évre. Ez Szarvas város
vonatkozásában 2.169.743,-Ft-ot jelent, tekintettel arra, hogy Szarvas városnak van a legtöbb
tanuló létszáma. A fenti elvárások mellett az Államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletnek megfelelően az az elvárás és lehetőség, hogy a társulás a jövőben is
önállóan működő és gazdálkodó szervezetként működjön tovább félállású szakmai vezetőt
biztosításával. A pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatokat a Vajda Péter Intézményegység
látná el 2011. január 1-jétől. A Társulási Tanács felhatalmazta a tanács elnökét azzal, hogy
tegyen javaslatot a szakmai alkalmazott személyére. Ez a legutolsó társulási tanács ülésen
meg is történt. Minden szempontot figyelembe véve a legoptimálisabb és legcélszerűbb
javaslat Kohut Andrásné főigazgató megbízása. Ennek megfelelően szükséges a társulási
megállapodás, az alapító okirat módosítása, továbbá dönteni szükséges Kohut Andrásné
megbízásáról 2011. január 1-től 2011. december 31. napjáig.
Formázott: Középre zárt

- 59 Babák Mihály polgármester: Létrehozásra került a területi integrált szakképzés. Mintegy
negyed milliárd forintot elköltött a társulás arra, hogy a pedagógiai kompetenciát és a
pedagógiai irányítási rendszert is fejlesszék az iskolában. A pedagógusok irányába
továbbképzési lehetőségek nyíltak meg. A programnak vége, de három évig fent kell tartani.
A társulást Szarvas Város Képviselő-testülete pályázta meg és Szarvas város a gesztora a
társulásnak, így a felelősség is Szarvas városé. Nem volt könnyű elszámolni a negyed milliárd
forinttal. Ha nem fogadják el az elszámolást akkor fizetési kötelezettség áll fenn. A TISZK
további működésére szükség van, mivel ez a szervezet tud pályázni a szakképzés tárgyi
feltételeinek megteremtésére. Így lehet csak megszerezni a szakképzési hozzájárulásokat is. A
szakképzési hozzájárulások jövőbeni feltétele, hogy a szakképzési hozzájárulást az
intézménynek be kell szedni a gazdasági társaságoktól és ennek 30%-át el lehet számolni a
TISZK fenntartására. A TISZK ad lehetőséget fejlesztésre és forrásszerzésre, mely forrásnak
egy részét lehet a döntésben szereplő dologra fordítani.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A két éves munka egy tanulási folyamat volt. A munka alapú
társadalomé a jövő. Megköszöni Dr. Pusztai Andrea és munkatársai munkáját. Sok sikert
kíván Kohut Andrásné főigazgató asszonynak. Átmeneti év van, ami útkeresés. A két év alatt
sok minden történt. Nagyon sok egyeztetés, harc lefolytatásra került. Rendkívül tapintatosan
kellett kezelni a helyzetet, hiszen települési önkormányzatokkal kellett tárgyalni,
testületeknek kellett támogatni minden egyes lépést. Reméli, lesznek további pályázati
források. Bízik benne, hogy lesz folytatása a megkezdett munkának. A nagy konglomerátum
megbomlani látszik. A megye északi és déli részén lévő települések megérdemlik hogy ezt a
munkát továbbra is folytatni tudják. A bizottság valamennyi határozati javaslatot elfogadta.
Babák Mihály polgármester: Sok mindenre lehetett költeni ami vélhetően jól hasznosul.
Komoly munkát végeztek, hiszen 6 település polgármesterével, iskola igazgatójával kellett
szót érteni. Nagy baj, hogy vannak olyan szolgáltatások amiket pénz hiány miatt el kell ejteni.
Vannak dolgok amiket a településeknek folytatni kell saját költségvetésükből. Nem rivális a
nagy konglomerátum, mivel Szarvas várost abból kihagyták. A verseny fennáll, ezért kell
jónak lenni. Nem a pénzszerzés volt a lényeg, hanem az, hogy a gyerekek megfelelő
szakképzést kapjanak. A gyerek érdeke volt a legfontosabb és az, hogy helyben lehessen
képezni. Ha az iskolában csökken a létszám akkor nem lesz a pedagógusoknak munkája. A
városból sikerült iskolavárost csinálni azzal, hogy 1750 szakképzésben részt vevő tanuló van,
melyből 970 szarvasi. A TISZK-et tovább kell vinni, hiszen így került aláírásra a Támogatási
szerződés. Ezzel jogot lehetett szerezni arra, hogy a szakképzési hozzájárulást is meg lehessen
szerezni. Kéri a cégeket, hogy a szarvasi intézményt támogassák és ne az államkasszába
fizessék be ezt az összeget. A városban kb. 1 milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy a
szakképzés feltételei megteremtődjenek. Két évre kerültek alkalmazásra a TISZK
alkalmazottai. A nagyobb apparátussal való működés megszűnik. Akiről tud, arról
gondoskodik a város, megpróbál segíteni. A piacon szabad munkaerőként jelentkeznek majd
ezek az emberek, de tudták, hogy két éves lesz a megbízás.
Formázott: Középre zárt

- 60 Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
732/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a BerettyóKörös Szakképzés Szervezési Társulás döntését, miszerint a legtakarékosabb
költségvetésből kívánja finanszírozni a Társulás működését, 2011. január 1-től,
melynek összege bruttó 3.824.000.- Ft.
Továbbá dönt arról, hogy a Szarvas Város Önkormányzatára 2011. augusztus 31.
napjáig eső tanulólétszám arányos 2.169.743 Ft összeget a Társulás
rendelkezésére bocsátja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Formázott: Betűtípus:
Félkövér, Aláhúzás

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
733/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
- az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – Társulási Megállapodásmódosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály elnök
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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734/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó
Körös Szakképzés Szervezési Társulás Alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint:
- 6. A költségvetési szerv jogállása, besorolása címszó alatti szövegrész az
alábbi szövegrésszel egészül ki:
„…Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
köteles szerv neve, székhelye: Vajda Péter Intézmény 5540 Szarvas,
Kossuth u. 5-7.”
-

10. A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje, az
alkalmazottak jogviszonya címszó alatti szövegrész 1. pontja az alábbi
szövegrészre módosul:
„1. A költségvetési szerv vezetőjét a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás Társulási Tanácsa bízza meg választás alapján,
a Társulási Tanács elnökének javaslatára.”

Formázott: Felsorolás és
számozás

-

13. A költségvetési szerv gazdálkodás módja szerinti besorolása címszó
alatti szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„…Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve,
székhelye: Vajda Péter Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. A
Társulás és a Vajda Péter Intézmény közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét Együttműködési Megállapodás (1. számú
melléklet) tartalmazza.”

Formázott: Felsorolás és
számozás

14. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre címszó alatti 1. pontja
az alábbi szövegrészre módosul:
„1. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan
gazdálkodó jogi személy. A gazdálkodási feladatait a Vajda Péter
Intézményen keresztül látja el, illetve biztosítja. Az előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkező jogi személy. Éves költségvetése
Szarvas Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi.”
Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Utasítja az igazgatót, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról
gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint

Formázott: Felsorolás és
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Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Formázott: Középre zárt

- 62 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
735/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Társulás szakmai vezetői feladatainak ellátásával 2011. január 1. napjától 2011.
december 31. napjáig a szarvasi Vajda Péter Intézmény főigazgatóját Kohut
Andrásnét bízza meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné 2011. január 1. napjától megbízott igazgató
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Hőszolgáltatási szerződés aláírása az Inkubátorház ügyében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: Az Inkubátorház termál hőszolgáltatásának szerződése
kerülne aláírásra a Barex Kft-vel. A Kft. a szükséges vezetékrendszert kiépítette, a műszaki
feltételek adottak. A mai nap folyamán a próbafűtés is megtörtént, a rendszer működik. 2010.
decemberi hatósági árakon számolva 23%-al olcsóbb a termál fűtéssel való hőszolgáltatás
mint a földgáz. Ez csökkenti a költségeket és egyúttal környezetbarát is.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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736/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5540
Szarvas, Orosházi út 8. szám alatt megépült Inkubátorház termál
hőszolgáltatásának határozatlan idejű szerződését a Barex Kft-vel köti meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály képviselő: Időközben kiosztásra került az a levél, melyben az Irányító
Hatóság közli, hogy lehetséges az, hogy az önkormányzat valamelyik Kft-je vagy intézménye
részére kerüljön átadásra az üzemeltetés. Ezt kérvényezni kell?
Tobak László beruházási ügyintéző: A támogató hatóság szerint 2010. december 31.
Babák Mihály polgármester: Az önkormányzat saját vagyonát illetően bár mikor dönthet
arról, hogy az üzemeltetés, a bevételek és kiadások elszámolása hol történik. Ha egy
gazdasági társaságnál van a bevétel és a kiadás, akkor a kettő Áfá-ja kompenzálja egymást,
nem kell befizetni.
Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

A „Szarvas Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
pályázatra vonatkozó tervek megismerése, elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Pápai Hajnalka beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: A szükséges tervdokumentációkat minden esetben a
képviselő-testületnek kell jóváhagynia. Így a „Szarvas kistérségi székhely központjának
integrált fejlesztése” című pályázattal kapcsolatosan a HÍR-NET Kft. által készített távközlési
vezeték kiváltására vonatkozó kiviteli tervdokumentációkat valamint a Szarvas Városterv Kft.
által készített okmányiroda, piac kiszolgáló épület, zenepavilon kiviteli tervdokumentációit.
Az elkészült terveket kivetítőn mutatja be a képviselők számára.
Hodálik Pál képviselő: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A fák nem voltak bejelölve ezeken a területeken. A
megvalósítás során nagyon oda kell figyelni az ősfákra.
Formázott: Középre zárt
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Hodálik Pál alpolgármester: Mi valósul meg a piac kiszolgáló létesítményeiben?
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: Gombavizsgáló, iroda, mozgássérült mosdók
kerülnek kialakításra.
Hodálik Pál alpolgármester: A jelenlegi elavult épületek kerülnek kiváltásra. A
városrehabilitációs programmal kapcsolatban még vannak olyan tervek amiket át kell
tekinteni. Mik tartoznak a városrehabilitációs programhoz?
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: A városrehabilitáció több projektelemből épül fel.
Ezek a következők: piac kiszolgáló helyiségek, Deák F. u. Szabadság u. közötti szakasz,
Kossuth tér – ide tartozik a zenepavilon illetve a vízmű tömbbe eső parkolók kialakítása. A Fő
tér térburkolása illetve a körülötte lévő Bethlen, Árpád utca burkolása, a Kossuth téri játszótér
felújítása, integrált kertészeti munkák. A Kossuth utca teljes szakasza a Béke utcától a Vajda
Péter utcáig. Ivóvíz kiváltás, a Bíróság épületének homlokzat felújítása, a kis Árpád üzleteinél
a homlokzat, az okmányiroda, az Ó-templom és környezete felújítása illetve a Mitrovszky
kastélynál parkoló kialakítása.
Hodálik Pál alpolgármester: 1 milliárd forintos költségvetéssel indult, amiből 750 mFt
támogatást kíván megszerezni a város. A második körre kellene benyújtani. A legvégső
határidő 2011. január 13. A korábbi projekt menedzsment nem figyelt oda a tervezési munkák
időben történő megrendelésére, megszervezésére. Senkinek nem jutott eszébe, hogy a Kossuth
utcán lévő vonalas létesítményeket ki kellene váltani.
Lázár Zsolt képviselő: A Vajda Péter utcán is vannak olyan elektromos vezetékek amik nem
illenek bele a felújított utcaképbe. Lehetőség van ezek bevonására vagy az áramszolgáltatóval
kell tárgyalást folytatni?
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: Az önkormányzat szerződést kötött a Vis-Animi
tervező céggel. A Vajda Péter utca elejét (Szabadság u. – Vasút u. közötti szakasz) érinti a
rehabilitáció A tervekben szerepel a légvezetékek földkábellel történő kiváltása. Ez az
áramszolgáltatóval történő egyeztetés függvénye is.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
737/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP5.1.2/A-09-1F-2010-0009 kódszámú „Szarvas Kistérségi székhely központjának
integrált fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációk tartalmát
megismerte, azt elfogadja.
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
20.) sz. bejelentés:

Térfigyelő kamerák rendszer-felügyeleti szerződése
(napirendről levéve)

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

A buszpályaudvar utas tájékoztató rendszerének üzemeltetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Formázott: Betűtípus: Nem
Dőlt

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A buszpályaudvaron elkészült az utas tájékoztató
rendszer, melynek műszaki átadás-átvétele megtörtént. A próbaüzem sikeresen lezajlott. Az
elhelyezett eszközök, megálló kijelzők, összesítő kijelzők, GPS órák, biztonsági kamera
rendszer, infokommunikációs és indukciós hurok, valamint ablakátbeszélők. A Körös Volán
Zrt. az eszközöket üzemeltetésre átveszi. Az üzemeltetési megállapodás az előterjesztés
melléklete.
Hodálik Pál képviselő: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Gajdos Attila képviselő: A kamerákat ki fogja nézni? Személyesen is tapasztalt már
rongálást a buszmegállóban.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A buszpályaudvar kameráinak képei a Polgármesteri
Hivatal térfigyelő helyiségébe érkeznek.
Hodálik Pál alpolgármester: A közösségi közlekedés fejlesztés pályázat egyik része volt ez
a beruházás. A buszpályaudvar öblök felújítása és az ehhez kapcsolódó utas várók létesítése
hogyan áll?
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Nincs jogvesztő határidő. Két év van a támogatási
szerződés aláírásától számítva. A támogatási szerződést szeptemberben írta alá az
önkormányzat. Tavasszal meg kell kezdeni a munkát. A legutolsó megállapodás is aláírásra
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- 66 került. Minden dokumentáció becsatolásra került. Amikor nyilatkoznak, hogy nincs semmi
probléma és a dokumentáció is rendben van akkor indulhat a közbeszerzési eljárás.
Hodálik Pál alpolgármester: Az ajánlattételi felhívást az előző testület fogadta el a törvény
előző állapota alapján. Nem szükséges módosítást eszközölni?
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szeptember után történt, már az új rendelkezések
alapján.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
738/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
buszpályaudvar utas tájékoztató rendszerének üzemeltetésére megállapodást köt
a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.)
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Formázott: Nincs aláhúzás

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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A Regionális Hulladékkezelő Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: 2010. június 1-jétől a Regionális Hulladékkezelő
Kft. üzemelteti a gyomaendrődi hulladékkezelőt. A Kft. és a hulladékkezelő mű tulajdonosai
között létrejött szerződés szerint a Kft. a 2010. évre 20 mFt+Áfa összegű bérleti díj arányos
részét köteles megfizetni a tulajdonosoknak. Mivel 2004-ben a beruházás megvalósulását
követően Gyomaendrőd mint gesztor visszaigényelte az Áfá-t, ezért 10 évig, azaz 2014-ig
adóköteles bevétele kell, hogy keletkezzen. Ellenkező esetben Áfa visszafizetési
kötelezettsége lesz. Az előterjesztés szerint a Kft. az éves bérleti díj összegét továbbra is
Gyomaendrőd önkormányzata felé teljesítené amit a gesztor az Áfa befizetése után átutal a
többi tulajdonosnak. A 2010. évre vonatkozó bérleti díj Szarvas Város Önkormányzata
részére 4.560.500,-Ft. Ehhez jön Kardos, Kétsoprony, Kondoros kompenzációjának Szarvas
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- 67 várost megillető összege. Összesen 1.065.166,-Ft, mindösszesen 2010. december 31-ig
5.625.666,-Ft bérleti díjat utal át Gyomaendrőd városa.
Hodálik Pál képviselő: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Forrást teremt ez a bevétel, a város gyarapodik 5 mFt-al.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
739/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött üzemeltetési
szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
Azonnal
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Körös-szögi
Kistérség
Többcélú
vásárlásához többlet önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Társulás

személygépjármű
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Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Kovács Norbert beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kovács Norbert beruházási ügyintéző: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás a
szociális és gyermekjóléti alapellátás komplex fejlesztése pályázat keretében
személygépjárművet kíván vásárolni. A pályázat költségvetésében 4.156.250,-Ft áll
rendelkezésre. A Társulási Tanács Dacia típusú terepjárót kíván vásárolni, melynek bekerülési
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- 68 költsége 4.370 eFt. A különbözet a kistérség települései között lakosság arányosan kerül
felosztásra. Így Szarvas Város Önkormányzatára bruttó 127.538,-Ft esik.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és többségében
támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál alpolgármester: A gépjármű a többcélú társulás tulajdonába kerül. A többcélú
társulás területén fogja a feladatokat ellátni. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy milyen célt
szolgál a gépjármű és mely területen fog dolgozni? A társulás részéről senki nem volt jelen a
bizottsági ülésen. Ezt a bizottság tagjai nehezményezték.
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Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A pályázaton belül plusz 40 db jelzőrendszeres
készülékre pályáztak, amit meg is nyertek. A kistérség területén összesen 80 db jelzőrendszer
működik. Ehhez szükséges a gépjármű beszerzése.
Babák Mihály polgármester: A jelzőrendszeres készülékek számának növekedése teszi
szükségessé a gépjármű beszerzését. A költségek könyvelése a településenkénti igénybevétel
alapján történik.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
740/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti alapellátás
komplex fejlesztése” című DAOP-4.1.3./D-2f-2009-015 kódjelű pályázat keretén
belül megvásárolni kívánt Dacia Duster Artic 1,5 Dízel 4x4-es terepjáró
beszerzéséhez bruttó 127.538 Ft többlet önerőt biztosít.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti egyéb
munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása Hodálik Pál
alpolgármesterre
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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- 69 Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 11 fő van
jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezetője Babák Mihályné
a város polgármesterének házastársa. Az elmúlt önkormányzati ciklusban az ügyvezető
asszony felett a kinevezésén és felmentésén kívüli egyéb munkáltatói jogokat Kiszely Mihály
alpolgármester gyakorolta egy korábbi testületi határozat alapján. A 2010. október 15-én
alakult új képviselő-testület személyi összetétele miatt javasolja, hogy az ügyvezető asszony
felett a munkáltatói jogok átruházásához a képviselő-testület aszerint járuljon hozzá, hogy
azokat a jövőben Hodálik Pál alpolgármester úr gyakorolja.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
741/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2010.
december 15. napjától kezdődően Babák Mihályné, a Szarvasi
Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti egyéb munkáltatói jogok
gyakorlását Hodálik Pál alpolgármesterre ruházza át. A képviselő-testület egyben
visszavonja az e tárgyban kelt 629/2004.(XII.16.) számú határozatát.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Hodálik Pál alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

KEOP 7.2.3.0-2007-0013 azonosító számú „Települési szemétteleprekultivációs program a Körös-szögben” című pályázathoz kapcsolódó
2011. évi működési hozzájárulás elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A Környezet és Energia Operatív Program pályázati
kiírására „Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” címmel 9
települési önkormányzat nyújtott be együttesen pályázatot. A támogatási szerződés szerint a
konzorciumi feladatokat Kondoros Nagyközség Önkormányzata látja el. A pályázat II.
Formázott: Középre zárt

- 70 fordulójában való részvételhez szükség volt jogi személyiségű önkormányzati társulás
megalapítására mely Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás néven
megalakult és bejegyzésre került. A támogató szervezet, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2010. november 22-én kelt levelében a társulás által benyújtott pályázatot
támogatásra érdemesnek ítélte. Ugyanakkor a projekt elszámolható költségét 142 mFt-al
csökkentette. A támogató levele az előterjesztés mellékletét képezi. A Társulási Tanács 2010.
december 2-án tartott társulási ülést Kondoroson ahol az alábbi előterjesztés került
jóváhagyásra: A társulás 2010. évi költségvetése módosításra került a támogatási összeg
csökkentése miatt. Megtervezésre került a 2011. évi költségvetés. A Közbeszerzési Tanácsadó
cégtől érkeztek javaslatok melyeket elfogadtak, valamint a társulási titkár Kondoros
Nagyközség Polgármesteri Hivatalának dolgozója Mári Szabolcs úr foglalkoztatásának
meghosszabbítása. A mellékelt e-mailben a társulási titkár kérte, hogy a települések
képviselő-testületei decemberi ülésük alkalmával döntsenek a fajlagos működési hozzájárulás
összegéről amely Szarvas város 2010. január 1-jei állandó lakosságszáma alapján (17.350 fő)
50,-Ft/állandó lakos összegben kifejezve 867.500,-Ft.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal
támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elveszített 140 mFt olyan részekből áll melyek már
megvalósultak időközben. Ezért nem fogadták már be ezeket a tételeket. Gyakorlatilag semmi
nem veszett el a pályázat tartalmából. A beruházás 100%-os támogatottságot élvez, önerő
nem szükséges. Létre kellett hozni egy Társulást, ahol a munkaszervezet fenntartásához
biztosítják a települések a hozzájárulást. A költségvetés jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A zárszámadás szintén bemutatásra kerül a képviselők számára.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
742/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” című KEOP7.2.3.0.-2007-0013 azonosító számú nyertes pályázat megvalósítására létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás 2011. évi
költségvetésében 50,-Ft/állandó lakos összegben megállapított fajlagos működési
hozzájárulást elfogadja.
Szarvas Város 2010.01.01-i állandó lakosainak száma alapján (17.350 fő) a
Társulásnak a 2011. évi működési hozzájárulásként fizetendő 867.500,-Ft-ot a
Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében működési célú pénzeszköz átadás
soron biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati
javaslattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
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Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
26.) sz. bejelentés:

A „Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány” kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az alapítvány tegnapi napon érkezett kérelmében támogatásért
folyamodott a képviselő-testülethez. Szándékaik szerint az egységes, esztétikus megjelenés
érdekében fellépő ruházat megvásárlását tervezik. Ez ing, nyakkendő, mellény összeállítás
lenne, melynek bekerülési költsége a teljes zenekar vonatkozásában összesen 346.500,-Ft.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyetértett a támogatással. A mértékről volt vita, melynek eredményeként a
bizottság 50.000,-Ft támogatást javasol. A tárgyalás során ismét felmerült, hogy a civil
szervezetek egyenként beadott támogatási igényét nehezen tudja kezelni a bizottság. A
bizottság javasolja a hosszú távú előre gondolkodást.
Hodálik Pál alpolgármester: Az 50.000,-Ft rendelkezésre áll a költségvetésben?
Jambrik Ramola osztályvezető: A működési tartalék terhére rendelkezésre áll.
Hodálik Pál alpolgármester: Minden évben kiírásra kerül a civil alap, melyre a civil
szervezetek tudnak pályázni. Az eddigi gyakorlat alapján erre alapítványok nem pályázhattak.
Az alapítványok támogatásáról külön képviselő-testületi döntés szükséges. Át kell gondolni a
civil alap pályázati kiírását úgy, hogy az alapítványok is pályázni tudjanak arra.
Dernovics László képviselő: Valóban nehéz ilyenkor támogatást biztosítani. A 450 eFt-ot
nagyon nehéz lesz szétosztani. A következő év költségvetésében kellene szerepeltetni a
nagyobb összegeket. A 450 eFt-ot 10-20 ezer forintjával szórja szét a testület?
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, - kiegészítve
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által javasolt 50.000,-Ft támogatással – szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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743/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kozák Lajos Szarvas
Város Fúvós Kultúrájáért Alapítvány” kérelmét megtárgyalta és az egységes
fellépő ruházat beszerzéséhez 50.000,- Ft támogatást nyújt az Alapítványnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, Lohr Gyula képviselő távozik, 11
fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 27.) sz. bejelentés megtárgyalását.
27.) sz. bejelentés:

Székely Mihály téri játszótér fejlesztése pályázatához kapcsolódóan
önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által Nemzeti diverzifikációs program néven meghirdetett
pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot a következő célra: Külterületi közcélú feladatokat
ellátó játszóterek kialakítása és a meglévő korszerűsítése a játszótéri eszközök biztonságáról
szóló 78/2003. Gkm. rendeletnek megfelelően. A pályázat 2009. december 15-én került
benyújtásra bruttó 21.709.714,-Ft megigénylésével, melyből az önerő az Áfa biztosítása lett
volna ami 4.301.943,-Ft. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. december 3-án
kelt határozatában nettó 10.812.872,-Ft támogatást állapított meg. Ez az összeg nem
tartalmazza a szabadtéri totemoszlopos kondi gépeket valamint a két kisméretű füves
sportpályát.
Hodálik Pál alpolgármester: Mit tartalmaz az a rész amit megítéltek?
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Egy játszótér, valamint egy mulcsos futópálya
kialakítását a játszótér körül. Két megoldási javaslat merül fel. Az első, hogy az
önkormányzat megvalósítja a beruházást csökkentett műszaki tartalommal, vagy pedig az
önkormányzat az eredeti műszaki tartalommal nettó 17.407.771,-Ft-al, amihez pótolni kell
bruttó 6 mFt-ot önerőként.
Hodálik Pál alpolgármester: Annak idején készült egy terv a Székely Mihály térre
vonatkozóan. Nagy igény volt egy játszótér megépítésére. Rekreációs parkkal kiegészített
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- 73 játszótér került volna megvalósításra. A korábbi pályázat nem nyert, még a tartalék listáról is
kiesett. Ugyanazzal a konstrukcióval került benyújtásra a Diverzifikációs alapra. Voltak olyan
elemek amelyek ezzel a pályázati kiírással nem voltak kompatibilisek, ezért kihúzták azokat.
A játszóteret és a mulcsos futópályát meghagyták. A képviselőknek dönteni kell arról, hogy
megvalósítja csökkent műszaki tartalommal, vagy pedig további önerőt biztosít a teljes
mértékű megvalósításhoz. A terület igen nagy, így új pályázat esetén a most elmaradó részek
is megvalósíthatók lesznek.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a csökkentett változatot
támogatta 6 igen szavazattal (1.sz. határozati javaslat). A bizottság nem támogatta a több mint
6 mFt-os többlet önerő biztosítását.
Gajdos Attila képviselő: A totemoszlopos kondi gépek helyett egy foci pályát kellene
kialakítani.
Hodálik Pál alpolgármester: A Székely Mihály tér eleve füves terület. Füves foci pálya
kialakításának nincs különösebb akadálya. A kapukat meg lehet oldani.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A műszaki tartalmon lehet csökkenteni, de a foci pályát
valóban ki kell alakítani. A szabadtéri kondi gépek hiánya nem akkora probléma, de egy füves
foci pálya a játszótérhez szervesen kapcsolódik.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Amennyi pénzt adtak, azt fel kell használni. A későbbiekben is
lehet pályázni, de lehetőleg külső pénzből, az önerő biztosításával kell megvalósítani. Nagy
lobby van mögötte, így a piacon igen magasak az árak. A program bővítése önerőből nem
támogatható.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A füves foci pályát kihúzták a tételek közül.
Babák Mihály polgármester: Mennyi a költsége egy füves foci pályának?
Szécsi Attila beruházási ügyintéző:Nettó 1 mFt-ra lett beköltségelve.
Jambrik Ramola osztályvezető: A teljes műszaki tartalmú pályázat Áfá-ját önerőként már
elkülönítette. Többlet önerő nem szükséges.
Babák Mihály polgármester: Nem lehet tudni, hogy a város költségvetése 2011-ben hogyan
áll majd. A foci pálya kialakításáról a jövő évi költségvetés ismeretében dönthet a képviselőtestület a programon kívül.
Hodálik Pál alpolgármester: Valóban egyszerűbb, ha külön kerül megvalósításra.
Gombár Györgyné képviselő: A vállalt önerőt köteles az önkormányzat biztosítani vagy
annyi került elkülönítésre?
Formázott: Középre zárt

- 74 Babák Mihály polgármester: A költségvetésben került ekkora összeg biztosításra a hitelből.
Jambrik Ramola osztályvezető: Nem kell elkölteni azt az önerőt amit a testület elfogadott,
mert az a teljes műszaki tartalomra vonatkozott. Most csak a kb. 2 mFt-ot kell odaadni.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elhangzott vélemények alapján az előterjesztésben szereplő
1.) sz. határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
744/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Székely
Mihály téri játszótér fejlesztése című projektet a csökkentett támogatási összeg
miatt csökkentett műszaki tartalommal nettó 10.813.872,-Ft+2.703.468,-Ft ÁFA
azaz bruttó 13.517.340,-Ft összegben valósítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Formázott: Betűtípus:
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Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 28.) sz. bejelentés megtárgyalását.
28.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Medicago Kft. két ingatlanának hozzácsatolása az ipari park
területéhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: A Szarvasi Medicago Kft. benyújtott egy
szándéknyilatkozatot, mely szerint két területtel szeretne csatlakozni az Ipari park területéhez.
Ez egy uniós pályázat kapcsán vált szükségessé. Ha a Medicago Kft. tagja lesz az ipari
parknak, akkor jogosult a pályázat benyújtására. Technikai akadálya nincs, az ipari park
kezelője a Promei Kft. szóban már jóváhagyta a bővítést.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 6 igen
szavazattal támogatta az előterjesztést. A bizottság örömmel fogadja az ipari parkhoz
csatlakozókat.
Formázott: Középre zárt

- 75 Hodálik Pál alpolgármester: A Medicago Kft. korábban azt hitte, hogy az ipari parkhoz
tartozik, ugyanis minden évben megküldte a beszámolóját is. Amikor a pályázat készült
kimaradtak. Most az általuk benyújtott pályázat azért került elutasításra mert nem részei az
ipari parknak.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
745/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
a Szarvasi Medicago Kft. kérelmét a Kft. tulajdonában álló 3548 helyrajzi számú
ingatlan Szarvasi Ipari Parkhoz, a 3544/5-ös helyrajzi számú ingatlan Ipari Park
tartalék területéhez történő csatolására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2011. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Formázott: Betűtípus:
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Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 29.) sz. bejelentés megtárgyalását.
29.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata vis maior támogatás iránti kérelme a
belvíz elleni védekezés többletköltségeinek megtérítésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: 2010. december eleje óta másod- illetve harmad
fokú belvízvédelmi készültség van folyamatosan Szarvason. Ennek keretében szivattyúzással,
elvezető árkok létesítésével, mélyítésével, leiszapolódások megszüntetésével kellett
megoldani a belterületi mentesítést amely munkákban a Tűzoltóság illetve a KOMÉP Kft. vett
részt. A rendelkezésre álló anyagi források hiánya miatt december 8-án vis maior támogatás
bejelentő adatlap került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz. Ehhez képest 22 munkanapon
belül január 7-ig kell a támogatási kérelmet benyújtani. Ennek eleme kell hogy legyen egy
képviselő-testületi határozat. Az Államkincstár az előzetes egyeztetés során – mivel jelenleg
is védekezés folyik – hozzájárult ahhoz, hogy a képviselő-testület határozatban nyilvánítsa ki,
hogy a többlet költségek fedezetét csak részben tudja biztosítani, illetve hogy 70%-át igényli a
költségeknek.
Dernovics László képviselő: Elmondható, hogy csökkent a belvíz veszély, elszivárgott a víz.
Ehhez szükséges volt az árkok megnyitása, kitakarítása.
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- 76 A Kondoros-völgyi nagy csatornát gépek takarítják. Sok pénzbe, sok munkába került, de
sikerült segíteni.
Hodálik Pál alpolgármester: Szarvas Város Önkormányzatának feladata elsősorban a
belterületen történő védekezés. Külterületen a Vízgazdálkodási Társulatoknak kell védekezni.
Amikor lakóházakat veszélyeztetett a víz, akkor a Védelmi Bizottság elnöke Babák Mihály
polgármester úgy döntött, hogy a megfelelő árkokat meg kell nyitni. Ahol szükséges volt, az
átnyitással egybekötött gát is elkészült a Cigány-éri csatorna mentén. Ezüstszőlőben,
Siratóban és a Kenderföldeken volt gond. A védekezési költségek 70%-a igényelhető a vis
maior keretből. A védekezési többlet költség az önkormányzat költségvetésében is többlet
kiadást jelent.
Babák Mihály polgármester: Sikerült elérni mindent amit lehetett. Meg kell próbálni hosszú
távú megoldásokat elérni a tárcánál.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
746/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a 2010.
december 02-án 06.00 órától elrendelt II. fokú, 2010. december 03-án 12.00 órától
elrendelt III. fokú, majd 2010. december 14-én 08.00 órától elrendelt II. fokú
belvízvédelmi készültség alatti belvíz elleni védekezés többletköltségeinek
részbeni – 70%-os – támogatására.
A november végén és december elején lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt
a mélyebben fekvő területeken a belvíz kritikusan összegyűlt, lefolyását csak
szivattyúzással, illetve elvezető árkok létesítésével, mélyítésével, leiszapolódások
megszüntetésével lehetett megoldani bel- és külterületen egyaránt a lakóépületek
védelme érdekében. A legveszélyeztetettebb területek Szarvas, Kenderföldek,
Sirató, Bezina, Őrhalmi dűlő, Ezüstszőlő és a Belterület egyes részei voltak.
A belvíz elleni védekezés többletköltségének fedezetét Szarvas Város
Önkormányzata csak részben tudja biztosítani.
A Képviselő-testület a pályázat saját forrásának, valamint a pályázatban el nem
számolható költségeknek az összegét a 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010.(I.22.) rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés,
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő:
Kérelem benyújtására 2011. január 07.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Formázott: Középre zárt
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Dernovics László képviselő: Megköszöni a buszvárók elhelyezését. Az előtte lévő placcot
társadalmi munkában a lakosság elkészíti amennyiben az önkormányzat biztosítja hozzá az
anyagot. A 443. sz. út mellett csatornát kell építeni, bejárót kell kialakítani, így helyezhető el
a buszváró.
Két kamera felszabadult. Kéri, hogy a 443-as út csatlakozásánál a Gallicoop Zrt-nél kerüljön
elhelyezésre amennyiben az adottságok megengedik.
Babák Mihály polgármester: A térfigyelő kamerák nem a közlekedés rendészet céljait
szolgálják, hanem a város közbiztonságát. Nem látja értelmét a kereszteződésben elhelyezni.
Dernovics László képviselő: Ez az útszakasz menekülési útvonalként szolgál, ezért kellene
kamerával figyelni.
Hodálik Pál alpolgármester: A beruházás során kijelölésre kerültek a pontok. Az irányító
hatóság így fogadta el. Amit kitörtek azt vissza kell helyezni, nem lehet máshová tenni.
Gajdos Attila képviselő: Megköszöni a városvezetés belvíz védekezés során végzett
munkáját. Viszonylagos károk nélkül sikerült megúszni a belvíz okozta problémát. A havazás
következtében a járdák nagy része nehezen járható. A lakosságnak és az intézményeknek is
meg kell felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeknek. Békés karácsonyt kíván.
Babák Mihály polgármester: Ahol a fákat veszélyezteti ott nem célszerű sózni. Több
településen ezt szabályozták. Ilyen törvényről nem tud. Szabad sózni, nincs tiltva. Jól
alkalmazva kárt sem okoz a természetben. Minden ingatlan tulajdonosa az előtte lévő járda
biztonságos közlekedéséért felelős.
Lázár Zsolt képviselő: Étel osztás lesz az Ó-templomi egyházközség szervezésében a
Szarvas-Lux Kft. támogatásával. Közel 800 adag gulyás kerül kiosztásra.
Földesi Zoltán képviselő: Megköszöni a két középiskola vezetésének, tanárainak, tanulóinak
és a szülőknek a szalagavató ünnepség megrendezését. Az intézmények hiányolják a
képviselőket a rendezvényekről. Kéri, ahová tudnak, menjenek el a képviselők. A képviselők
száma 1/3-ával csökkent, így a képviselők munkája megnövekedett. Kéri a meghívó
intézményeket, cégeket legyenek türelemmel.
Az év utolsó napjaiban jó lenne szeretetben együtt lenni.
Bosszantó, hogy a Rózsa Ferenc utcai és a Vágóhíd utcai lakótömbből konkrét jelzések
érkeznek renitens viselkedésről. Kéri, akik így viselkednek, nem becsülik meg a közösség
vagyonát, nem tudják egymás közelségét elviselni, különbnek érzik magukat más családoknál
azok fogják magukat vissza. A város vezetése igyekszik fejleszteni a várost, kiszolgálni az
állampolgárok igényét.
Formázott: Középre zárt
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családban is viselkedjenek tisztességesen. A lépcsőházban, az udvarban mások is vannak.
Ugyanolyan rászorultak, elesettek, ugyanúgy segítséget kaptak a közösségtől. További
panaszok esetén kezdeményezni fogja a jogosultság megvonását azoktól akik nem tudnak
együtt élni, elfogadni a közösségi együttélés szabályait.
Babák Mihály polgármester: Hét végén is gyakran telefonálnak önkormányzati bérlakásban
folyó renitens viselkedés, torzsalkodás miatt. A szomszédok is nagyon sokat tűrnek a Vágóhíd
és Rózsa Ferenc utcában. Valamilyen eszközhöz kell nyúlni mert ez nem tartható.
A Kossuth téri foci pálya védő berendezésének kitördeléséből 250 eFt kár keletkezett. Ebből
lehetne egy másik pályát megépíteni. Kitördelték a lámpákat több helyen. Most a képviselőtestület kicserélte a törött lámpákat. Ezüstszőlőben mindent megtettek annak érdekében, hogy
legyen irányfény. Két lámpa kivételével mindet kitörték.
Jelzés érkezett arról, hogy házalnak, csicskákkal töretik fel a lakásokat és lopnak. Figyelni
kell egymásra és segíteni. Nincs más megoldás, össze kell fogni annak érdekében, hogy rend
legyen a városban.
Dernovics László képviselő: Valóban házalnak. Kulcsokkal próbálnak bejutni az
ingatlanokba.
Babák Mihály polgármester: Kalmár Magdolna volt önkormányzati képviselő elhunyt.
Búcsúztatására december 17-én kerül sor. Kéri a jelenlévőket, egy perces néma felállással
adózzanak Kalmár Magdolna emlékének.
A jelenlévők egy perces néma felállással adóznak Kalmár Magdolna emlékének.
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.) Szarvas, Vasút utca 49. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
2.) Másodrendű körtöltéshez kapcsolódó töltésszakaszok tulajdonba vétele
3.) Szarvas turisztikai lehetőségeinek „Az ország legjobb állása” kezdeményezés útján történő
népszerűsítése
4.) Beszámoló a KOMÉP Kft. temetkezési ágazatának tevékenységéről
5.) Szarvas, Bethlen G. utca 11/2. szám alatti ingatlan használatba adása
6.) Szarvas Város Gazdaság-fejlesztéséért Díj adományozása a Gallicoop Zrt. részére
7.) „Szarvas Város Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
megtárgyalása
8.) TIOP-1.1.1-07/1-2008-0849 „A szarvasi iskolák fejlesztése” tárgyú projekt
eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlati felhívásának tárgyalása
Formázott: Középre zárt
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Hodálik Pál alpolgármester: Vasárnap 16.00 órakor érkezik a betlehemi láng. Závoda
Ferenc vállalta annak Szarvasra szállítását Gödöllőről. Kéri aki teheti vigye haza mécsessel
otthonába a lángot.
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt. A város polgárainak Boldog
karácsonyt, boldog új évet kíván.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.

Babák Mihály
Polgármester

Dr. Melis János
jegyző

Hitelesítők:
Kiszely Mihály
képviselő

Írásba foglalva: 2010. december 21.

Gajdos Attila
képviselő
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Készült:
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Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i

Jelen vannak: Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Gajdos Attila képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiszely Mihály képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző
Szécsi Attila beruházási ügyintéző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Első előterjesztésként javasolja megtárgyalni a KOMÉP Kft.
temetkezési ágazatának tevékenységéről szóló beszámolót.
4.) sz. előterjesztés: Beszámoló a KOMÉP Kft. temetkezési ágazatának tevékenységéről
Előterjesztő: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A KOMÉP Kft. 17 éve folytat temetkezési tevékenységet.
A tevékenység 2 év óta veszteséges. Vállalkozó jelent meg a piacon.

Babák Mihály polgármester: Mi a javaslat?
Oldaltörés

-2Pákozdi János ügyvezető igazgató: A Kft. kísérletet tett az árbevétel növelésére illetve a
költségek csökkentésére. Ennek ellenére mérsékeltebb mértékben de veszteséges volt a 2010.
évi tevékenység.
Babák Mihály polgármester: A Kft. javaslatát nem tudja támogatni. Ha nem lesz a városban
konkurenciája a kegyeleti munkának akkor elszaladnak az árak. Találjanak ki más megoldást.
A tevékenységet nem lehet megszüntetni. Nagyon egyszerű valamit felszámolni. Küzdeni
érte, pályázni, beruházni nem tudnak. 67 mFt-os rezsiköltség van. Az a legegyszerűbb, hogy
nem csináljuk mert nyűg van vele. Ilyen dolognál nem szabad felszámolni a konkurenciát.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem támogatja az
előterjesztést. A bizottság javasolja kidolgozni a további működtetés lehetőségét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és nem támogatta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Nem elegendő januárban, a két ünnep között kell a javaslatot
elkészíteni. Meg kell nézni mennyi az árbevétel, hány százalék a munkabér. Nem
főfoglalkozásban kell ellátni. Készítsenek megfelelő, értékelhető javaslatot a két ünnep
között. Fel lehet számolni a raktár költségét és sok egyéb mást. Lehetne az üveges részlegnél
a vállaló hely szerényebb körülmények között. Kéri ne rombolják szét azt amit az öregek
létrehoztak, hanem fejlesszék azt. A ravatalozó építése sem úgy halad ahogy kellene. A
munka morállal van gond, nem értik a mai piaci világot. Nem teóriákat kell felállítani, hanem
meg kell oldani a feladatokat.
A további működésre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
747/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a
KOMÉP Kft. temetkezési ágazatának tevékenységéről szóló beszámoló azzal, hogy az ágazat
tevékenységét – a tartósan fennálló működési veszteség ellenére – 2011. január 1. napjától
nem kívánja megszüntetni.
Utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a további működés feltételeit dolgozza ki és terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő:
2011. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető

Oldaltörés

-3Babák Mihály polgármester: A Felügyelő Bizottság jelentésében az szerepel, hogy a
veszteséges tevékenységet be kell fejezni. Felmerül a felügyelő bizottságok összetételének
megváltoztatása. Hozzáértő személyeket kell keresni a gazdasági társaságok felügyelő
bizottságaiba.
Kiszely Mihály képviselő: Egyetért a javaslattal.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
1.) sz. előterjesztés: Szarvas, Vasút utca 49. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Vasút utca 49. szám alatti ingatlant felajánlották megvásárlásra.
Egyeztetve a bizottságokkal, a hivatal álláspontja is az, hogy ne kerüljön megvásárlásra az
ingatlan.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, nem javasolja az ingatlan megvásárlását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
748/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csasztvan István Béláné
tulajdonát képező Szarvas belterületi 2110. hrsz-ú, természetben Szarvas, Vasút utca 49. szám
alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.
A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt, hogy a döntésről értesítse az
eladót.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. előterjesztés megtárgyalását.

Oldaltörés

-42.) sz. előterjesztés: Másodrendű körtöltéshez kapcsolódó töltésszakaszok tulajdonba vétele
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A másodrendű körtöltéshez kapcsolódó töltésszakaszok tulajdonba
vételére vonatkozik az előterjesztés. 2010. augusztusában már kezdeményezte az
önkormányzat a tulajdonba vételt, melyhez a vagyonkezelő megadta hozzájárulását. Ezt
követően lehet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez fordulni. Átfutási ideje igen hosszú.
Babák Mihály polgármester: Az ár- és belvízvédekezést államosítani kívánják. Ha sikerül
megszerezni akkor meg kell tenni. Most még pályázni lehet a megemelésére, rendbetételére.
Hibát nem követ el a képviselő-testület azzal, ha tulajdonba veszi. Ha nem veszi a város
tulajdonba akkor a következő árvíznél ismét gond lehet, hogy 70 cm-el alacsonyabb. Ha
állami feladat lesz az ár és belvíz védekezés akkor költsön rá a kormány. Ha nagyon
megváltoznak a körülmények el lehet állni a szerződéstől.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
749/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas belterületi
207, 870, 871/1, 871/2, 5317, 9243, valamint a Szarvas külterületi 013, 014, 01248 helyrajzi
számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján.
A Képviselő-testület felhatalmazza Babák Mihály polgármestert és Dr. Melis János jegyzőt,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának az önkormányzat
részére történő megszerzése érdekében.
Az ingatlanokat az önkormányzat árvíz elleni védekezési feladatok hatékonyabb
megvalósítása miatt kívánja tulajdonba venni, árvíz elleni védekezés céljából, segítve a helyi
vízrendezési és vízkárelhárítási feladatokat.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket
vállalja.
Határidő:
2011. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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-5Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
3.) sz. előterjesztés: Szarvas turisztikai lehetőségeinek „Az ország legjobb állása”
kezdeményezés útján történő népszerűsítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A marketing többet ér mint egy reklám.
Hetényi István képviselő: Javasolja, hogy elvi szinten foglalkozzon a képviselő-testület ezzel
a kérdéssel. Ki kell dolgozni és újra a testület elé kell terjeszteni.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
750/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szarvas turisztikai
lehetőségeit népszerűsítő „Az ország legjobb állása” kezdeményezést oly módon, hogy annak
finanszírozása a kezdeményezésbe bevont támogatók útján valósul meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2011. február 28.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
5.) sz. előterjesztés: Szarvas, Bethlen G. utca 11/2. szám alatti ingatlan használatba adása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A mai napon döntött a képviselő-testület arról, hogy a Vajda Péter
Intézmény alapító okiratából kiveszi a Bethlen G. utcai ingatlant. Ennek következtében
szükségessé válik ismételten szerződést kötni az ingatlan használatára vonatkozóan a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulással. Eddig a Vajda Péter Intézmény kezelésében volt az
ingatlan, ő kötött szerződést a kistérséggel. Most az önkormányzat és a kistérség között jön
létre a szerződés.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

Oldaltörés
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javasolja a határozati javaslatot.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
751/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát
képező szarvasi 5117. hrsz-ú, természetben 5540 Szarvas, Bethlen G. utca 11/2. szám alatti
ingatlanát önkormányzati feladat ellátásának átvállalása érdekében, határozatlan időtartamra a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (statisztikai számjel: 15583082-841-366-04,
képviseli: Brlás János elnök) használatába adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. december hó 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
6.) sz. előterjesztés: Szarvas Város Gazdaság-fejlesztéséért Díj adományozása a Gallicoop
Zrt. részére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Gallicoop Zrt. az idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Nemcsak városi szinten, hanem országosan is meghatározó vállalkozás. Az idei
évben megépítik a biogáz üzemet is. A cég folyamatosan növeli pénzügyi és szakmai
eredményeit. Erre tekintettel kerülne átadásra a „Szarvas Város Gazdaság-fejlesztéséért Díj”.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Oldaltörés
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Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
752/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város
Gazdaság-fejlesztéséért Díjat adományoz a Gallicoop Zrt. részére oly módon, hogy a díj
átadására 2010. december 29. napján Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
évzáró-évnyitó ünnepségén kerül sor.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Kéri a bizottságokat, képviselőket ütemezzék a kitüntetések,
elismerések jövő évi átadását. Tegyenek javaslatot az elismerésben részesítendő személyekre,
társaságokra.
Javasolja a 7.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
7.) sz. előterjesztés: „Szarvas Város Közösségi Terének és Információs Szolgálatának
infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívás és
dokumentáció megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pápai Hajnalka beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: A képviselő-testület Szarvas Város Közösségi Terének
és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése a Bethlen G. u. 1/2 szám alatt
pályázatra vonatkozó közbeszerzési feladatok ellátásával az Illés és Sipos Ügyvédi Irodát
bízta meg. A közbeszerzési szakértő a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és dokumentációját elkészítette. Az Ügyrendi, Közbeszerzési,
Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 13-i ülésén megtárgyalta az
anyagot és javasolja a képviselő-testületnek az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
elfogadását. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által tett észrevételek
módosítására hatalmazza fel az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottságot.
Oldaltörés
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Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
753/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas Város
Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése” című
pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló Ajánlattételi felhívás és
dokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja és az előterjesztés mellékletét képező listán
szereplő cégeknek küldi meg az ajánlattételi felhívást.
Megbízza az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságot a
szükséges módosítások jóváhagyására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közbeszerzési eljárások lefolytatásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
8.) sz. előterjesztés: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0849 „A szarvasi iskolák fejlesztése” tárgyú
projekt eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlati felhívásának tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata korábban TIOP pályázatot
nyújtott be a szarvasi iskolák fejlesztése tárgyú projektre melynek eredményeként
47.439.200,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatás iskolai
számítástechnikai felszerelések eszközbeszerzésére irányul. A képviselő-testület korábban
szerződést kötött Szuhanyik Zoltán egyéni vállalkozóval az eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési feladatok ellátására bruttó 960 eFt vállalkozási ár ellenében. A szakértő
elkészítette az ajánlati felhívás tervezetét valamint az ajánlati dokumentációt.
Oldaltörés
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Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
754/2010.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.1.1-07/12008-0849 azonosító számú „A szarvasi iskolák fejlesztése” tárgyú projekt eszközbeszerzésre
irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását megismerte és elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Döntést követően azonnal.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
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