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Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-i nyílt üléséről

H e l y e: Városháza Díszterme

Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István, Dr. Bozó Andrea,
Csák László, Dr. Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné
Dr. Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Dr.
Nemes András, Palla Béla, Pálmai László, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Dr.Somodi
László, Szabó István, Szalay Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Tasnádi Zoltán, Dr. Tóta Áron, Tóth
Istvánné, Tóth Ferenc, Vörös Ádám (26 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző, Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

Nyílt ülésen:

Az I. napirendi pontnál megjelent: Hajdu Ágnes, a közalapítvány
kuratóriumának elnöke, Bíró Árpád az
alapítvány igazgatója

A II. napirendi pontnál megjelent: Jaczkó György, a közalapítvány
kuratóriumának elnöke

A III. napirendi pontnál megjelent: Jóvér Zoltán, a közalapítvány
kuratóriumának elnöke

A IV. napirendi pontoknál megjelent: Bozsó Pál, a közalapítvány kuratóriumának
elnöke

Az V. napirendi pontoknál megjelent: Tornóczky György, a közalapítvány
kuratóriumának elnöke

A X. napirendi pontnál megjelent: Harcsa Béla, Hortobágyi Zoltán és Tóth
József pályázó

A XI. napirendi pontnál megjelent: Gyenge Istvánné egyéni vállalkozó a
Mesevár családi napközi üzemeltetője

A XIX. napirendi pontnál megjelent: Bencsik Zsolt Intézményszolgálat igazgatója
A XXI. napirendi pontnál megjelent: Dr. Rotyis György orvos igazgató és

Kozák Mihály gazdasági igazgató

A polgármesteri hivatal részéről az ülésen megjelent: Hegedűs János, Kéri József,
Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatók, Szabó Róza, Romhányi Beáta, Dr. Lédeczi Barnabás,
Dalocsáné Terenyei Ágnes, Ráczné Terenyei Márta, Dr.Vajon Edit, Ferenczy Erika, Csikós
Sándor osztályvezetők, Pataki Ferenc városi főépítész, Deák Sándor vezető-főtanácsos

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos és Bajári Teodóra
vezető-tanácsos
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Szalay Ferenc: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan megküldött
előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét (jegyzőkönyv 1.sz.
melléklete), valamint az ülés előtt kiosztott nyílt és zárt ülési előterjesztések és egyes
napirendekhez még szükséges anyagok jegyzékét (jegyzőkönyv 2.sz. melléklete) a
képviselők megkapták.
A közgyűlés napirendjeinek pontos címeit, illetve sorrendjét az ülés előtt kiosztott határozati
javaslat tartalmazza.
Ugyancsak kiosztásra került a munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslat.

A munkatervben szereplőnapirendek közül - a 2007. június 21-i nyílt ülés napirendjei közül
határidőmegjelölése nélkül javasolta törölni:
„Előterjesztés Szolnok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló rendelet
megalkotására” címűnapirendi pontot.
Indoka: A jogszabályi változások miatt további pontosítás, egyeztetés szükséges, a hatékony
jogalkalmazás érdekében civil szervezetekkel és közreműködőszakhatóságokkal folyamatos
tárgyalások folynak.

A 2007. június 21-i zárt ülés napirendjei közül javasolta törölni és
- a 2007. szeptember 27-i munkaterv szerinti zárt ülés napirendjei közé felvenni:
„Előterjesztés Szolnok város távhőrendszerei üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére
kötött koncessziós szerződés teljesítéséről 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő
időszakra” címűnapirendi pontot.
Indoka: Pomázi Csaba ügyvezetőigazgató tájékoztatása szerint az ALFA-NOVA Kft
taggyűlése 2007. május 31-én tárgyalta meg és fogadta el a társaság 2006. évi
tevékenységéről készült beszámolót, ezért a közgyűlés júniusi ülésére az előterjesztést nem
tudták elkészíteni.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

148/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervének módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 286/2006.(XI.30.) számú
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja

A 2007. június 21-i nyílt ülés napirendjéből határidőmegjelölése nélkül törli:
Előterjesztés Szolnok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló rendelet
megalkotására címűnapirendi pontot.

A 2007. június 21-i zárt ülés napirendjéből törli és a 2007. szeptember 27-i zárt ülés
napirendi pontjai közé felveszi:
Előterjesztés Szolnok város távhőrendszerei üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére
kötött koncessziós szerződés teljesítéséről 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő
időszakra címűnapirendi pontot.
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
képviselők helyben

Kérdések, vélemények:

Dr. Szegedi Károly: Kérte, hogy a halaszthatatlan víziközmű beruházásokról szóló
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülésen tárgyalja. Korábban volt már szó a közgyűlésen arról,
hogy nyílt, vagy zárt ülés témája az előterjesztés és megosztott volt a vélemény ebben a
kérdésben. Egyes vélemények szerint nem költségvetést érintőkérdésről van szó. Álláspontja
szerint a víziközműberuházásokat az önkormányzat a befolyó koncessziós díjból fizeti, ez
viszont része a költségvetésnek. A költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket nyílt ülésen
tárgyalják, ezért kezdeményezte a napirend nyílt ülésen történőtárgyalását.

Radócz Zoltán: Kérdésként fogalmazta meg a jegyzőfelé, hogy „a ROP-2.2.1.-2004.-09-
0009/37. számú, „Szolnok belvárosának rehabilitációja” beruházás „nem támogatott” műszaki
tartalmának megvalósításához történőkötelezettségvállalására” címűelőterjesztés zárt ülésen
való tárgyalását mi indokolja? Megjegyezte, hogy a határozat egyes pontjait titkosította is az
előterjesztő. A titkosítással kapcsolatban szeretné megtudni, hogy a Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatán kívül magasabb szintű
jogszabályok lehetővé teszik-e, hogy a közpénzre vonatkozóan titkosításról, illetve a
közpénzek elköltéséről is zárt ülésen döntsön a közgyűlés, ami egyébként
kötelezettségvállalás. Kérte a nyílt ülésen való tárgyalást.

Dr. Szakali Erzsébet: Dr. Szegedi Károly felvetésére elmondta, hogy üzleti érdekre történő
hivatkozással kérte a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. a zárt ülésen történőtárgyalást.
A bizottságok is zárt ülésen véleményezték az előterjesztést. Természetesen a képviselőúr
kezdeményezését 7 képviselő támogatásával, sürgősségi módosító javaslatként
megszavazhatja a közgyűlés. Radócz Zoltán kérdésére elmondta, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása indokolja a zárt ülésen való tárgyalást.
Mindkét kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy a nyilvánosság nem sérül. A közgyűlési
határozat az SZMSZ értelmében az első sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozható. A
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggőegyes törvények módosításáról szóló 2003.
évi XXIV. törvény szabályai szerint a szerződés tartalmát közzé kell tenni 60 nap elmúltával.

Radócz Zoltán: A „Szolnok belvárosának rehabilitációja” beruházás „nem támogatott”
műszaki tartalmának megvalósításához történőkötelezettségvállalására” címűelőterjesztésnél
a határozati javaslatot az előadó módosította a bizottsági ülésen, amely a titkosításról szólt.
Ezért nem fogadta el jegyzőasszony válaszát. Most arról van szó, hogy egy beruházás
folytatásához szükséges fedezetet titkosít az önkormányzat a közbeszerzés lefolytatásáig. Ha
ezt a titkosítást most meg lehet tenni, akkor a következőkben minden beruházás végéig
jogszerűen titkosítaná az önkormányzat a beruházásra szánt összegeket?
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Dr. Bozó Andrea: Radócz Zoltán csak részben mondta el az igazságot, ugyanis az előadó
nem titkosította a döntést, csak annyi történt, hogy a közbeszerzési eljárás védelme érdekében
született az a módosítás, hogy kizárólag az összeg nem hozható nyilvánosságra. Dr. Szegedi
Károly felvetésére elmondta, hogy nem zárja ki a közgyűlés Szolnok város lakosságát, hogy
megtudja milyen létesítmények jönnek létre, hiszen az nyilvános. Kizárólag az üzleti érdek az,
ami indokolja a zárt ülésen történőtárgyalást.

Dr. Szegedi Károly: Jegyzőasszony válaszából az derül ki, hogy nem törvénysértő, ha a
közgyűlés úgy határoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendet. Helytelen gyakorlat volt
eddig, amit a közgyűlés követett ezzel kapcsolatban. Szeretné, ha a következőidőszakban
nem lenne titkos, hogy mire akarja az önkormányzat költeni a pénzt.

Radócz Zoltán: Ha most elfogadja a közgyűlés, hogy egy beruházás folytatásához
kapcsolódó kötelezettségvállalás titkosítható a közbeszerzés végéig, akkor a költségvetési
rendeletet úgy kellene elfogadni, hogy például a beruházási soron szerepel 7,0 milliárd forint,
alatta szerepelnek, hogy melyeket akarják megvalósítani, és majd zárt ülésen titkosítaná a
közgyűlés, hogy egyes beruházásokra mennyit kíván költeni, és kimondja, hogy a
közbeszerzés lezárásáig ezek az összegek nem hozhatók nyilvánosságra. Véleménye szerint
ez nem szabályos.

Dr. Sebestyén Ildikó: Radócz Zoltán felvetésére elmondta, hogy a beruházás lezárásáig nem
lehet nyilvánosságra hozni ezt a közgyűlési határozatot, és nem lehet nyilvánosságra hozni az
abban szereplőösszeget. Ez a határozat arról szól, hogy a belváros rehabilitációjához,
felújításához szükséges még egy közbeszerzési eljárás kiírása, amelyhez kötelezettség-
vállalásra van szükség. A közgyűlés meghatároz egy keretösszeget, amin belül a döntéshozó,
a városfejlesztési bizottság meghozhatja a döntést. Az előterjesztőúgy ítélte meg, hogy ennek
az összegnek a nyilvánosságra hozatala a közpénzekkel való gazdálkodás hatékony és
felelősségteljes gazdálkodás érdekeit sértené, mert nyilvánosságra kerülne az az összeg, ami
rendelkezésre áll. Ha nem kerül nyilvánosságra, akkor ez az összeg lehet kevesebb is. Amikor
a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, a kivitelezőszemélye, a vállalkozási szerződés
ellenértéke pontosan világossá és egyértelművé válik. Ezt követően ez az összeg
nyilvánosságra kerül a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerint, majd ezután
fog a költségvetési rendelet módosulni. Tehát nincs arról szó, hogy bármelyik jogszabályt
sértené a közgyűlés, ha zárt ülésen tárgyalja az előterjesztést. Nincs arról sem szó, hogy a
beruházás végéig ezt az összeget nem hozná az önkormányzat nyilvánosságra, vagy a
megkötendővállalkozási szerződésnek azon elemeit, amit nyilvánosságra kell hozni.

Dr. Szakali Erzsébet: Dr. Szegedi Károly további érvelésére tájékoztatta a közgyűlést, hogy
ebben az évben egy alkalommal – februárban – már döntött a közgyűlés mégpedig a Z-
4/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozatában a halaszthatatlan víziközműfelújításokról
koncessziós díj terhére. A határozat 3. pontja hivatkozik a Z-9/2006. (II.23.) sz. közgyűlési
határozatra, amely szerint minden esetben a halaszthatatlan víziközműfelújítások koncessziós
díj terhére történnek. A közgyűlés a korábbi években is zárt ülés keretében tárgyalta az ilyen
jellegűelőterjesztéseket.

Szalay Ferenc: A felelősségteljes viselkedés nem az, ha előre nyilvánosságra kerül - egy
közbeszerzés előtt -, hogy mekkora összeget szánnak egy beruházásra, hanem az, ha ez nem
kerül nyilvánosságra. Ez az önkormányzat érdeke is.
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A közbeszerzés lezárását követően az mindenki számára nyilvános lesz. Nem szabad az
alkupozíciót rontani. Ezzel most nem is kellene foglalkozni, ha korábban olyan pályázat lett
volna kiírva, ami nem csak egy részével foglalkozik a fejlesztésnek, hanem az egésszel. A
hivatal fél éve azon dolgozik, hogy rendben legyen ez a beruházás. A pénzügyi bizottságnak
nem azon kell gondolkodni, hogy az önkormányzat pozícióját rontsa, hanem inkább arra
tegyen javaslatot, hogy minél jobb kondíciókat lehessen majd kiharcolni.
Hét támogató képviselőkell ahhoz, hogy a két javaslat sürgősségi módosító indítványként
szerepeljen.

Szavazást rendelt el Dr. Szegedi Károly sürgősségi módosító javaslatáról, melyet Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 26 fő- 10 igen
szavazattal, 16 ellenszavazattal elfogadott.

Ezt követően szavazást rendelt el a „Halaszthatatlan víziközműfelújításokra, koncessziós díj
terhére” címűelőterjesztés nyílt ülésen történőtárgyalásáról:

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 9 igen szavazattal, 17 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem
fogadta el a fenti napirendi pont nyílt ülésen történőtárgyalását.

Szalay Ferenc: Radócz Zoltán sürgősségi módosító javaslatához 7 igen támogató szavazat
szükséges.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 12 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
támogatta Radócz Zoltán sürgősségi módosító javaslatát.

Ezt követően szavazást rendelt el a „ROP-2.2.1.-2004.-09-0009/37. számú, „Szolnok
belvárosának rehabilitációja” beruházás „nem támogatott” műszaki tartalmának
megvalósításához történőkötelezettségvállalására” címűelőterjesztés nyílt ülésen történő
tárgyalásáról:

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 23 fő- 12 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem
fogadta el a fenti napirendi pont nyílt ülésen történőtárgyalását.

A rész-szavazásokat követően megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
- a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 26 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
4 tartózkodás mellett meghozta a következőhatározatot:

149/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2007. június 21-i munkaterv szerinti közgyűlés napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 12. § (3), 13. § (4), 18. § (2) bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (3),
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12. § (6), 12. § (4) bekezdés b./ pontja alapján elfogadja a 2007. június 21-i munkaterv
szerinti ülésének napirendjeit, azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Nyílt ülésen:

1.) Előterjesztés a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Hajdu Ágnes, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

2.) Beszámoló a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Jaczkó György, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

3.) Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Jóvér Zoltán, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

4.) Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2006. évi
tevékenységéről
Előadó: Bozsó Pál, a kuratórium elnöke

5.) Beszámoló az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Tornóczky György, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

6.) Előterjesztés az „Ezüst Pelikán Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
28/1991. (IX.10.) KR. számú rendelet módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

7.) Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

8.) Előterjesztés gyermekétkeztetésben jelentkezőhátralékok kezelésére és a gyermekek
étkeztetését segítőtámogatás kidolgozására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

9.) Előterjesztés a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
gyermekvédelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995.(XII.22.) KR. sz. rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

10.) Előterjesztés Szolnok Televízió Zrt. cégvezetőjének megbízására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

11.) Előterjesztés a családi napközi ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

12.) Előterjesztés a címzetes igazgatói címek adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

13.) Beszámoló a 2006. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott Környezetvédelmi Alap
felhasználásának elfogadásáról
Előadó: Dr. Szegedi Károly, a városgazdálkodási bizottság elnöke
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14.) Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

15.) Előterjesztés Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű, Újszász, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Tószeg, Vezseny, Tiszapüspöki, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Tiszajenő, Szászberek,
Csataszög, Besenyszög és Szajol önkormányzatai között a 2008-2012. évi csípő-szúnyogok
elleni védekezésről, és annak közös finanszírozásáról szóló együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Szabó István alpolgármester

16.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint 15 település gesztora és a
Magyar Turizmus Zrt. között kötendőcsípőszúnyog elleni 2007. évi védekezés támogatásáról
szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: Szabó István alpolgármester

17.) Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai
Kollégiumhoz való csatlakozási szándékra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
18.) Előterjesztés a szolnoki gyalogos és kerékpáros híd megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 130/2006.(IV.27.) sz. közgyűlési határozat módosítására és
aktualizálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

19.) Előterjesztés a városháztartási reform 2007. évi feladatai teljesítésének helyzetéről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

20.) Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

21.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által
ellátott feladatok áttekintésére és átszervezésének lehetőségére
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

22.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával a gyermekjóléti központ és
helyettes szülői ellátás biztosítására kötött megállapodás módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

23.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai
programja felülvizsgálatára és aktualizálására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

24.) Előterjesztés az ESZA Kht. által a „Kábítószerügyi EgyeztetőFórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi
stratégiák megvalósulásának előmozdítására” kiírt pályázat benyújtására és az önerő
biztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester



8

25.) Előterjesztés a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés
megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség
bérbeadására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

26.) Előterjesztés a Szolnok Tószegi u. 43. sz. alatti 6308/12/A/5 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal
történőmegterhelésére, valamint vagyont terhelőzálogjog alapítására vonatkozó szerződés
jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

27.) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság és
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
megkötésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

28.) Határozati javaslat a városgazdálkodási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról
szóló 249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

29.) Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadók: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző

30.) Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Zárt ülésen:

31.) Előterjesztés a Szollak Kft. felügyelőbizottsága tagjának megbízására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

32.) Határozati javaslat a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság
ügyvezetőjének jutalmazásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

33.) Előterjesztés a Szolnok Ipari Park Kft. részére történőtagi kölcsön nyújtására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

34.) Előterjesztés halaszthatatlan víziközműfelújításokra, koncessziós díj terhére
Előadó: Szabó István alpolgármester

35.) Előterjesztés a 2007. évi „Ezüst Pelikán Díj” adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

36.) Előterjesztés a 2007. évi „Szolnok Díszpolgára” cím” adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

37.) Előterjesztés a Szolnok, Konstantin u. 22.1/4. sz. alatti, 1302/A/4 hrsz-ú „lakás”
megnevezésűingatlan értékesítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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38.) Előterjesztés a szolnoki 11144/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 8195 m2
nagyságú ingatlan pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

39.) Előterjesztés a Szolnok Tiszaligetben lévő9698 hrsz-ú, 28904 m2 nagyságú táborhely
megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

40.) Előterjesztés a Szolnok, Felső-Szandai rét 19605/16, a 19605/19 és a 19603/9 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésűingatlanok pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

41.) Előterjesztés Szolnok, Csóka utcai 8902/2, 8902/3, 8902/4, 8902/5, 8902/6, és a Szolnok
Fogoly utcai 8902/7, 8902/8, 8902/9, 8902/10 és a 8902/11 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésűingatlanok pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

42.) Előterjesztés a Szolnok, 9745/1 és a 9719 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba
adásáról szóló szerződések módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

43.) Előterjesztés a ROP-2.2.1.-2004.-09-0009/37. számú, „Szolnok belvárosának
rehabilitációja” beruházás „nem támogatott” műszaki tartalmának megvalósításához történő
kötelezettségvállalására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

44.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc határozathozatalt követően bejelentette, hogy 2007. május 25-én Dr. Somodi
László képviselőa Magyar Demokrata Fórum szolnoki szervezete elnöke részéről bejelentés
érkezett, hogy képviselői mandátumáról lemond. Egyben, mint az MDF szolnoki
szervezetének elnöke bejelentette, hogy az MDF kompenzációs listájáról Csala Sándor Pétert
jelölik a megüresedett képviselői helyre.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a
települési képviselőaz alakuló ülésen, illetve a megválasztást követőülésen esküt tesz.

Felkérte Dr. Mosonyi Gézát a helyi választási bizottság elnökét a bizottság határozatának
ismertetésére és a megbízólevél átadására.

Dr. Mosonyi Géza: A helyi választási bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján
megállapította, hogy Dr. Somodi László 2007. május 25-én Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteréhez címzett levelében munkaköri elfoglaltságára hivatkozva lemondott
képviselői mandátumáról, így a képviselői hely megüresedett. A mandátum betöltésére a
törvényes határidőn belül jelölt Csala Sándor Péter a Magyar Demokrata Fórum
kompenzációs listáján 3.sz. alatt szerepel, ezért a testület a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 53. § (3) bekezdése alapján a
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jelölést elfogadta és a megbízólevél átadásáról rendelkezett. Csala Sándor Péter jogait az eskü
letételét követően gyakorolja.

Szalay Ferenc: Kérte Csala Sándor Pétert, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü
szövegét.

Az eskü szövege:
"Én Csala Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szolnok város javát szolgálom. Isten engem úgy
segéljen.”

Eskütételt követően megköszönte Dr. Somodi Lászlónak a közgyűlésben végzett munkáját.

Bejelentette, hogy napirend előtti kérdést nyújtott be a közgyűlés mai ülésére – SZMSZ 31. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közgyűlést megelőző2. munkanap
12,00 órájáig: Tóth Istvánné, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Palla Béla, Bagdi Sándorné, Dr. Nagy
Rózsa, Radócz Zoltán, Dr. Szegedi Károly képviselő

Bejelentette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a benyújtott kérdések
a képviselők részére az ülés előtt kiosztásra kerültek.

Az április 12-i soron kívüli közgyűlésen Csák László képviselőnapirend előtti kérdést tett fel.
A kérdésre a válaszadás írásban megtörtént, melyet a képviselőrészére megküldtek.

Csák László: Megköszönte a választ, de felhívta a figyelmet, hogy a GRÁTISZ címűhetilap
egyre inkább városi lap jelleget ölt. Nagyobb körültekintéssel kellene a város közéleti
szereplőinek nyilatkoznia.

Szalay Ferenc: Ígéretet tett, hogy oda fognak figyelni, hogy valóban a város lakóit érintő
hírek jelenjenek meg, ebben kérte a frakcióvezetősegítségét.
A május 31-i közgyűlésen Tóth Ferenc képviselőnapirend előtti kérdést tett fel, melyre a
válasz megküldésre került.

Tóth Ferenc: A válaszban jelezték, hogy intézkedni fognak az ajándék átvételéről, illetve
valamilyen formában történő reagálásról. Kérdése, hogy milyen eredménnyel járt az
intézkedés.

Szalay Ferenc: Ftaimi Mounzer úr – aki Szolnokon él 25 éve – megkereste és a beszélgetés
során megegyeztek, hogy Mounzer úr segít abban, hogy újra kapcsolatfelvétel történjen.

Csák László a június 12-i soron kívüli közgyűlésen napirend előtti kérdést tett fel. Szabó
István alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy a kérdésre a soron következőközgyűlésen fog
választ adni.
Felkérte Szabó István alpolgármester urat a kérdés megválaszolására.
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Szabó István: „Szolnok város közgyűlése 2005-ben határozta meg a közutak és járdák
felújításával kapcsolatos elképzeléseit. Jelenleg csak arra van módunk és lehetőségünk, hogy
lokális javításokat végezzünk el, ahol a járdákban és az úthálózatban olyan meghibásodás
keletkezik, ahol azonnali beavatkozásra van szükség. Ezeknek a helyreállítását végrehajtjuk.”

Csák László: A köszöneten túl felhívta a figyelmet, hogy ez egy konszenzussal elfogadott
döntés volt és hosszú távra határozta meg a közgyűlés valamennyi képviselőegyetértésével,
hogy milyen ütemben és módon haladjanak az útfejlesztések. A felfüggesztett intézkedés
elsősorban forráshiányra hivatkozott. Azzal a lehetőséggel, amit a kötvény kibocsátás
biztosított a városnak, élni kellene. Javasolta, hogy egy rövid aktualizálással ez a program
kerüljön vissza a közgyűlés elé és szülessen egy olyan döntés, hogy a program az eredeti
ütemterv szerint folytatódjék.

Szalay Ferenc: Ez így lesz, ugyanis 2008. évtől a program folytatódik, a források pedig
biztosítva lesznek. Természetesen a frakciókkal is egyeztetések történnek, hogy milyen
változtatások, javaslatok vannak a programhoz kapcsolódóan.

A mai közgyűlésre benyújtott napirend előtti kérdések ismertetésére kerül sor:

Tóth Istvánné: A városközpontban és a frekventált útvonalakon riasztó képet mutat a
villanyoszlopokon, áramszekrényeken, a társasházak pillérein elhelyezett - többségében
lerongyolódott – plakátok, hirdetések sokasága. Az illegális plakátolók, az arra megbízást
adók két dologgal tisztában vannak. Egyrészt azzal, hogy a közterületeken plakátot, hirdetést,
csak az e célra létesített berendezéseken lehet elhelyezni, másrészt hogy rendelkezniük kell a
hirdetőhelyek, eszközök használati jogával. Ezt a tevékenységet a sötétben végzik. A
plakátolás költségeibe előre be van kalkulálva a szabálysértési bírság. Visszatetszőa látvány,
ami a városban van. Célszerűlenne megvizsgálni a városképhez illeszkedőesztétikus hirdető-
berendezések kialakításának, valamint olcsó és szakszerű üzemeltetésének lehetőségét,
valamint a Kossuth téri társasházak pilléreinek oszlopburkolattal, díszburkolattal való
bevonásának lehetőségét, pl. Magyar utca bejárata.
Kérdés: Mit kíván tenni az önkormányzat az illegális plakátolás megakadályozása
érdekében?

Szalay Ferenc: Ez „kritikán aluli”, amely jelenleg Szolnok városban plakát ügyben volt,
illetve esetenként van. Egyetértett Tóth Istvánné képviselő asszony által
megfogalmazottakkal. Mindenképpen érvényt kell szerezni az idevonatkozó rendeletnek. A
közterületfelügyelettel meg kell oldani ezt a problémát, akár még úgy is, hogy a
közterületfelügyelők nem napközben dolgoznak, hanem éjszaka, hiszen a problémát is éjszaka
okozzák. Az egyik mód a közös és erőteljes fellépés a probléma megoldására. A másik mód,
hogy kerüljön egy kézbe a város reklámfelületeinek rendszere, legyen felelőse, aki a hivatallal
együttműködve kezeli a problémát.

Tóth Istvánné: Megköszönte a választ és kérte a hivatal gyors, pontos és szakszerű
intézkedését.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: „A Pozsonyi út, Kassai út környékén élőket évek óta zavarja az
időnként elviselhetetlen csatornaszag. Az elmúlt időszakban a Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. olyan megoldást próbált ki, melynek következtében vegyi anyag csatornába
juttatásával megkísérelték semlegesíteni a kellemetlen szagokat.
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Főleg a meleg időeljövetelével a lakók jelzései alapján a megoldás nem tökéletes, a
csatornaszag továbbra is időnként kellemetlenül jelentkezik. Elismerve a Víz- és
Csatornaművek Zrt. jobbító szándékát.
Kérdés: Van-e lehetőség a végleges, mindenki számára megnyugtató megoldás kialakítására?

Szabó István: Látszik, hogy az 1985-1986-ban elkészített beruházás egy rossz műszaki
megoldás, 20 évvel később is milyen mértékben zavarja a lakosságot. A Víz- és
Csatornaművek Zrt. vegyszeradagolással próbálja javítani a helyzetet. Ez is csak egy
részmegoldás. Felmerült még az a megoldás is, hogy mechanikus csatornaszem-lezáró-
rendszert alkalmaznak. Egyébként egyetlen egy megnyugtató műszaki megoldás lehetséges,
ha a csapadékvíz-rendszert és a szennyvíz-rendszert külön választják. A csapadékvíz-rendszer
nyílt, vagy zárt csatornába vezethető szellőzőrendszeren keresztül, ezzel szemben a
szennyvízrendszert teljes hosszában csak zártrendszerbe kellene vezetni. Ennek a
beruházásnak a megvalósulása milliárdokban kifejezhető. Egyenlőre az a megoldás, hogy
vegyszeradagolással és a mechanikus rendszer fejlesztésével próbálják a jelenlegi problémát
enyhíteni.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Megköszönte a választ és reményét fejezte ki, hogy a két
megoldás együttesen az elkövetkezendőidőszakban élhetőbbé teszi ezeket a területeket.

Palla Béla: A Tallinn városrészben problémaként fogalmazódott meg a lakosság részéről,
hogy a Városmajor úti építkezés előtti járdaszakaszt az építők tönkretették. Az természetes,
hogy a járda teljes felújítására csak az épületek átadása után kerülhet sor, de a Puskás T. útról
több idős ember jár ezen az útszakaszon a Plus ABC felé, amely balesetveszélyes.
Kérdés: Az építés hátralevőrészében van-e lehetőség a járdaszakasz fokozottabb takarítására,
biztonságosabbá tételére?

Szabó István: Válaszában elmondta, hogy a Városmajor úti építkezés engedélyezésének
része az útkezelői hozzájárulás, amely előírta, hogy a járda helyreállítását az építkezés
befejezése után végre kell hajtani. Ezzel egyidőben az építkezés ideje alatt a biztonságos
közlekedés feltételeit a kivitelezőnek garantálnia kell. A terület folyamatos ellenőrzésével és
tisztántartásával a „Munkalehetőség a Jövőért Szolnok” Kht. lett megbízva. A fokozott
ellenőrzésről további intézkedések történnek.

Szalay Ferenc: A válasz azt jelenti, hogy többször fogják takarítani ezt a területet.

Palla Béla: Elfogadta a választ, de közölte, jelenleg a járda egy 90 cm-es gödörbe torkollik,
biztonsági védőkorlát nélkül, amelyet fényképpel is tud igazolni.

Bagdi Sándorné: Választókörzetében a Pletykafalu ún. Partos Kápolna részénél, a Káka úton
lakók nevében a januári közgyűlésen már jelezte a szennyvízhálózattal kapcsolatos
problémákat. Akkor azt a választ kapta, hogy a végleges átfogó megoldás beruházásának
becsült költsége 800 millió forint, mely összeget az önkormányzat önerőből nem tud
finanszírozni. A választ akkor elfogadta. Az azóta eltelt időszakban az állandósult problémák
miatt ismételten az a kérése, hogy az önkormányzat a Víz- és Csatornaművek Koncessziós
Zrt.-vel közösen találjon megoldást arra, hogy a Káka úti családok életét évek óta megkeserítő
állapot megszűnjön.
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Szabó István: A probléma hasonlít a Pozsonyi úthoz, csak itt annyi a különbség, hogy nem
csak a bűz áramlik a csatornából, hanem ha hirtelen jelentősebb eső esik, akkor
visszaduzzaszt a csatorna, és a szennyvíz elönti az utcát. Csak átmeneti megoldás van, sajnos
szintén forráshiány miatt. A rekonstrukciót nem lehet jelenleg végrehajtani. Ígéretet tett, hogy
hatósági tanulmány elkészülte után és amennyiben pályázattal forrás teremthető, akkor a Káka
utca kérdése véglegesen rendezésre kerül, addig viszont csak a szivattyúzási eljárás áll
rendelkezésre.

Bagdi Sándorné: A választ teljes mértékben nem fogadta el, ugyanis ez egy több, mint 8 éve
jelentkezőprobléma. Az ott lakók élete nagyon megnehezedett e gond miatt. Gyakoriak a
fertőtlenítések. Megjegyezte, hogy az ott lakók anyagilag is beszálltak a csatornázási
munkába.

Dr. Nagy Rózsa: A május 31-i közgyűlésen napirend előtti kérdése a Kodály tanuszoda nyári
nyitvatartási lehetőségére vonatkozott. A válaszban ígéretet kapott, hogy megvizsgálják a
nyitva tartás feltételeit.
Kérdése: Milyen eredményre jutottak a tanuszoda ügyében?

Szalay Ferenc: A vizsgálat megtörtént. Június 18. és augusztus 10. közötti időszakra lett
meghirdetve, összesen 8 hetes nyári nyitva tartással, konkrét időpontok és úszásoktató
megjelenésével. Az igényfelmérő lapokat június 7-én az Igazgatói értekezleten az
intézmények vezetői megkapták. A visszajelzést június 13. 15,00 óráig kellett megküldeni,
amik határidőre be is érkeztek. Összesen az I. sz. Óvodai Igazgatóság jelentkezett 25 fővel. Ez
nagyon csekély ahhoz képest, hogy több mint 3,0 millió forintba kerülne a létesítmény egy
hónapra történőbiztosítása. Ezeket figyelembe véve nem lesz kinyitva a tanuszoda a nyárra.
Több jelentkezőkellett volna.

Dr. Nagy Rózsa: Valószínűleg rövid volt az időahhoz, hogy egy érdemi feltáró munkát
tudjanak végezni az iskolákon belül is. Nem biztos, hogy csak az iskolákhoz, hanem a
szülőkhöz is kötődhetne az igény. Javasolta, hogy a következőnyárra időben készüljön előa
tanuszoda nyitva tartása, akár vállalkozók bevonásával is.

Szalay Ferenc: Nemcsak az óvodák, hanem az intézmények is meg lettek kérdezve,
természetesen a szülőkön keresztül tették meg a javaslatokat. Konkrét jelentkezőcsak az I. sz.
Óvodai Igazgatóság volt.

Radócz Zoltán: 2007. január hónapban a közgyűlés nyílt ülésen tárgyalta az Eötvös téri
víztorony tulajdonjogának rendezése ügyében készült előterjesztést. Az akkori
jegyzőkönyvből idézve elmondta, hogy az abban leírtak arról győzték meg, hogy az volt a
Polgármester szándéka, hogy amennyiben vevőérkezik a víztoronyra, akkor a közgyűlésnek
lesz joga arról dönteni, hogy visszaveszi-e a víztornyot és valamilyen formában hasznosítja,
ami 2009-ben lesz 100 éves. 2007. május 29-i városfejlesztési bizottsági ülés elé bekerült egy
megállapodás-tervezet, amely arról szólt, hogy egy budapesti vállalkozás tulajdonba kaphatja.
Kérdés: Miért nem tartotta fontosnak a Polgármester azt az ígéretét, ami arról szólt, hogy a
közgyűlés fog dönteni a tulajdonba-adásról? Miért pont ez a vállalkozás lehet az, aki
tulajdonba kaphatja a víztornyot egy háromoldalú megállapodás keretében? A 3243/1 hrsz-ú
közterületre vonatkozóan használati szerződés is köttetett. Erre vonatkozóan nincs az
előterjesztésben, hogy hogyan jött ki ennek a díja? A jegyzőasszonytól is kérdezte, hogy ezen
közterület használatára vonatkozóan – ami közpark – volt-e jogosítványa a városfejlesztési
bizottságnak bármiféle megállapodás megkötésére?
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Ferenczné Teleky Éva: Ügyrendi észrevételként elmondta, hogy Radócz Zoltán
megállapítást tett napirend előtti kérdésként. Szóban viszont legalább három kérdést
fogalmazott meg. Felhívta a figyelmet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtakra.
Kérte, hogy csak egy kérdést tegyen fel Radócz Zoltán.

Radócz Zoltán: Ügyrendi reagálásában előadta, hogy ez ügyben telefonhívást kapott Jegyző
asszonytól.

Szalay Ferenc kérte, hogy kimondottan az ülés vezetésére vonatkozóan tegye meg reagálását.
Egy kérdést lehet feltenni, egyetértett Ferenczné Teleky Éva ügyrendi észrevételével.
Radócz Zoltán kérdésére válaszként elmondta, hogy a közgyűlés a bizottságait bízza meg
különbözőfeladatokkal. Az értékhatár miatt a kérdés a városfejlesztési bizottság elé került. A
100 éves víztorony kérdése megoldódik. Építenek egy szállodát, éttermet és sok minden mást
a víztoronyba. Valószínűleg a város egyik gyöngyszeme lesz az Eötvös tér. Ráadásul a
parkfenntartásban is feladatot és felelősséget vállal a beruházó és fejlesztő.

Dr. Szakali Erzsébet: A napirend előtti kérdések feltevésével kapcsolatban tájékoztatta a
közgyűlést, hogy képviselőúr írásban csak annyit kérdezett, hogy „2007. júniusi soros
közgyűlésen az Eötvös téri víztorony tulajdonjogának rendezésére vonatkozóan kívánok
napirend előtti kérdést feltenni.” Az SZMSZ a kérdést, legkésőbb a közgyűlést megelőző2.
munkanap 12,00 órájáig a kérdés konkrét és részletes megfogalmazásával a polgármesterhez
írásban lehet feltenni. Ezt követően kereste meg telefonon képviselőurat, hogy lehetne-e
konkrétabbá tenni a kérdését. A vagyonrendelet szerint – értékbecslés elkészülte után –
bizottsági hatáskörbe tartozott a napirend tárgyalása. A rendelet 7. § (2) - (3) bekezdése
rendelkezik arról, hogy jogszerűhasználók a rájuk bízott törzsvagyont alapfeladatai sérelme
nélkül bérbeadás útján hasznosíthatják. Határozott idejű, vagy 5 évet meghaladó
bérbeadáshoz az SZMSZ szerint illetékes bizottság véleményének kikérése mellett a
polgármester hozzájárulása szükséges. Az ingatlan-nyilvántartás szerint közpark elnevezésű
az ingatlan. Az OTÉK meghatározza, hogy a közparkba mi helyezhetőel. Folyik ennek a
területnek az átminősítése központi vegyes-területté. A tervjavaslat elkészült és a törvény
szerinti engedélyezési eljárás folyamatban van. Információja szerint a bizottsági döntést
követően sajtótájékoztatón a határozat ismertethető, tartalmát elmondta.

Radócz Zoltán: Már a januári közgyűlésen látható volt, hogy az értékhatár 25 millió forint
alatt van. Tehát már akkor tudható volt, hogy nem kell a közgyűlés hatásköre, ezzel szemben
az hangzott el, hogy a vételi ajánlat beérkezése után visszakerül a közgyűlés elé a téma. Nem
értett egyet az erre történőhivatkozással. Véleménye szerint fontos lett volna pályáztatással
kiválasztani, hogy ki lehet az Eötvös téri víztorony felújítója, hasznosítója. Az említett cég
egy budapesti, egyszemélyes Kft. Egy nyilvános pályáztatással több ajánlatot is kaphatott
volna a közgyűlés. Fontos még, hogy védetté nyilvánítási folyamat is van. A szerződés azt is
tartalmazza, hogy védetté nyilvánítás esetén fennállhat az elállási joga a budapesti Kft.-nek. A
védetté nyilvánításba egyébként a közgyűlés nem foglalt állást. Az Eötvös téri víztoronyra
készült szakértői vélemény azt tartalmazza, hogy hasznos lenne benne közfunkciók ellátását
biztosítani.

Szalay Ferenc: Felhívta a figyelmet, hogy nincs védetté nyilvánítási folyamat. Nincs az
önkormányzat tulajdonában a víztorony, tehát nem pályáztatható. Jött egy ajánlat, ami meg
fogja oldani a kérdést.
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Dr. Szegedi Károly: A kötvény kibocsátással kapcsolatos kérdéseként elmondta, hogy
mintegy 8,7 milliárd forint készpénz lesz a város kezében. Két irányba ez rendkívül csábító.
Az egyik az, hogy nyilván több pályázatnak az önkormányzati önrész alapját képezheti,
amelyre egyébként nem volna anyagi lehetőség, másrészt lehetőség lesz önállóan olyan
beruházások megvalósítására, ami az eddigi anyagi helyzetben nem volt lehetséges.
A közgyűlési előterjesztések között olyan javaslatok szerepelnek, mint például a gyaloghíd
megépítése, ami korábban nagyon távoli remény volt. Ez a hatalmas hitelfelvétel az egész
várost terheli, és hosszú időre meghatározza azt, hogy milyen fejlesztés valósulhat meg a
városban, hiszen 2010-re 18 milliárd forintra növekszik a város adósságterhe, így újabb
kölcsönt valószínűleg már nem lehet felvenni. Szükség volna egy új futball-stadionra, vagy a
MÁV sportlétesítmények megvételére, felújítására. Számos városszépítési feladatot is meg
lehetne oldani. A közgyűlésnek foglalkozni kell ennek az összegnek a felhasználásával,
legalább körvonalakban határozza meg, hogy mire kívánja felhasználni.

Hegmanné Nemes Sára: A közgyűlés április 26-án döntött a kötvény kibocsátásáról.
Határozat részletesen tartalmazza, hogy az elkövetkezendő időszakban a kötvény
felhasználásának milyen üteme lesz, és milyen módon kerül felhasználásra. Ennek egy része
4,0 milliárd forint körüli összeg a működési forráshiány fedezetére, illetve konszolidációra
fordítódik. 500 millió forint körüli összeg a hitelkiváltásra és a fennmaradó 4 milliárd forint
feletti összeg pedig a fejlesztésekre. A fejlesztésre való felhasználás csak és kizárólag a
közgyűlés határozata alapján történhet. Ez a kötvény kibocsátásából származó bevétel a
költségvetés bevétele, amelynek a felhasználásáról, ütemezéséről korábban már döntött a
közgyűlés. A konkrét javaslatokról pedig majd az akcióterv és a pályázatok alapján fog a
közgyűlés határozni és dönteni. Az elsőkör felhasználási üteme meg is történt akkor, amikor
a Kossuth téri projekt folytatása kapcsán 289.036 ezer forint összegről döntött a közgyűlés,
hogy a kötvényből történik a fedezet biztosítása, az a különbözet, amelyet rá kell fordítani a
Kossuth téri beruházásra. Képviselőúr „luxus igényűberuházásként” írta le a gyaloghidat. A
korábbi önkormányzati ciklusban a 130/2006. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat szerint már
döntés született a kerékpáros és gyalogos híd megvalósításához szükséges tervezési munkák
megindításáról. Lesz lehetőség még a gyaloghídról vitatkozni, tárgyalni, de véleménye szerint
ez a gyaloghíd mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a „Tiszaligetbe életet leheljenek”. A
kötvény és a gyaloghíd kapcsolatáról elmondta, hogy a gyaloghíd megvalósításához
szükséges források elsősorban az uniós források lesznek és lehetnek. Ehhez igyekeznek
bevonni társfinanszírozókat, így például a főiskolát és legvégsőesetben, közgyűlési döntés
alapján lehet forrása a kötvény a gyaloghídnak. A CIB Bankkal megkötött szerződéssel
kapcsolatban előadta, hogy amint megjelenik a számlán az összeg, nagyon komoly befektetési
tanácsokat fog adni a bank arra vonatkozóan, hogy az 55 milliós svájci frankkal mit lehet
kezdeni. Ez természetesen csak az Államháztartási törvény és az Önkormányzati törvény
rendelkezései szerint történhet meg. Felhívta a figyelmet, hogy minden képviselőmegkapta a
városfejlesztési stratégia kidolgozásához a projekt javaslat kéréseket, amelyhez kérte a
közreműködést, javaslatot.

Dr. Szegedi Károly: Nem fogadta el a választ. Nem a gyaloghíd volt a központi téma, hanem
a tény, hogy rendelkezésre áll egy nagy összeg és meg kellene beszélni, hogy mik azok a
legfontosabb kérdések, amikre koncentrálni kell. A felvetését nem a jó kezdeményezés
megakadályozására tett, hanem az együttdöntés a lényeg, hogy mire fordítódjék ez az összeg.

Szalay Ferenc: Ezért lett kiküldve a javaslatkérőlap, hogy mindenki gondolja végig, hogy
mit hogyan szeretne a 10 éves akcióprogramban látni, ami szorosan kapcsolódik a kötvény
kibocsátáshoz. Természetesen a frakcióvezetőkkel lesznek tárgyalások.
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A MÁV sporttelep kérdésén nem kíván vitatkozni, mert meg kell vásárolni. Ugyanez
vonatkozik az Indóházra. A képviselőcsoportok nélkül nem fognak dönteni.

Bejelentette, hogy az SZMSZ értelmében a képviselőcsoportok vezetői, illetve a
képviselőcsoportba nem tartozó képviselők sürgős, halaszthatatlan választ igénylőügyekben
egy-egy kérdést tehetnek fel.

Tóth Ferenc: Kérdése a volt Tüdőkórház parkjára vonatkozik. Civil kezdeményezésre ezt a
parkot védetté nyilvánították. A tulajdoni viszonyokban a funkció átsorolása miatt most
gyakorlatilag nem történik semmi.
Kérdés: Van-e valamilyen szervezet, aki gondozza a parkot?

Pataki Ferenc válaszában elmondta, hogy a terület tulajdonosa Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata. A Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a területet ez év
december 31-ig használati jog terheli. A használati jog jogosultja a Megyei Önkormányzat. A
területnek tulajdonosa és gazdája is van. 2008. január 1-vel kerül az önkormányzat birtokába.
A területen jelenleg is folyik tevékenység. Az épületet részben használják, ez pedig a Hetényi
Géza Kórház egy osztálya. A Kórház, illetve a Megyei Önkormányzat az, amelyik a terület
fenntartását, gondozását végzi. A jelenlegi park területén is folytatnak sporttevékenységet a
meglévősportpályákon.

Tóth Ferenc: Oda kellene figyelni, hogy ne csak használják, hanem gondozzák is a parkot.

Csák László: Január 25-én a közgyűlés tárgyalt egy napirendet és a következőhatározatot
hozta: „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megtárgyalta Szolnok Megyei Jogú
Város rövid-távú Városfejlesztési Akcióterve 2007 – 2008. címűszakmai anyagot, az abban
foglaltakat elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az akciótervben 2007-
2008. évben pályázatként beadásra javasolt projektek előkészítését kezdje meg…” Ebben az
akciótervben „Szolnok a Tisza fővárosa” komplex fejlesztési projekt szerepel a turizmus
fejlesztési soron különbözőkitételekkel. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
honlapján szerepel a 2007. május 31-i döntés, mely szerint a Jász-Nagykun Szolnok Megyei
javaslatok, az Észak-alföldi Regionális Operatív Programhoz illeszkedőegyedi projekt
javaslatok is megtalálhatók. Ebben egy majdnem 4 milliárdos fejlesztési programra 1,8
milliárd forintot kapott támogatásként Szolnok városa, illetve a javaslat tovább ment „Szolnok
a Tisza fővárosa” komplex turizmus fejlesztési projekt programnév alatt.
Kérdés: Mely elemek valósulnak meg az akciótervben említett részekből?

Szalay Ferenc: Emellett még egy innovációs bázis fejlesztését fogadták el, ami 2,4 milliárd
forint volt, ami elindult. A kettőösszesen közel 4,5 milliárd forint fejlesztési javaslat. A
turizmus fejlesztéshez a „Szolnok a Tisza fővárosa” projektből a Tiszaligeti strand felújítása
és a Tiszaliget közművesítése szerepel. Ez a közművesítés kapcsolódik a szállodaépítéshez, a
strand felújításához, ami egy fedett uszoda felépítését jelenti. A projekt teljes kibontása
megtalálható Pataki Ferenc önkormányzati főépítésznél. Minden elemhez előtanulmányt
kellett készíteni, mert enélkül be sem fogadták volna a pályázatot. A szálloda nélkül értendő,
amit Csák László képviselőfelolvasott. A régióhoz most érkezőpénzeket 7 évre kellett a nagy
projektek között felosztani. Jász-Nagykun-Szolnok Megyére 24,6% jutott, ebből Szolnok
városának ennek több mint a negyedrésze. A szeptember – októberben megnyíló ablakokra
lehet még majd pályázni a későbbiekben, akár turizmus-fejlesztésre, de inkább város
rehabilitációs programokra, amibe a turizmus-fejlesztés bizonyos részei – gyaloghíd –
beleférhet.
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Csák László: Ha jól értette, akkor a Tiszaligeti termálfürdő, sport és rekreációs központ
projekt a strand területének továbbfejlesztését, állandó használatot lehetővé tévőfedett fürdő
megépítését, ezen belül sportolásra, sőt versenyszervezésre alkalmas létesítmények
létrehozását tartalmazza és lakossági igényre élményfürdőkialakítását. Tehát ez a projekt
kapott támogatást. Ezzel szemben az akciótervben a Damjanich rekreációs szabadidőközpont
és sportuszoda fejlesztése szerepel. Nem tartja szerencsésnek, ha előzetesen nincs egyeztetés
ilyen kérdésekben, különösen ha ilyen változások vannak.

Szalay Ferenc: A Regionális Fejlesztési Tanács többsége nem ellenzéki többség és ott
döntöttek úgy, hogy ezek maradhatnak benne.

Csák László: Ha van egy megállapodás, és a közgyűlés dönt az akciótervről, akkor ha abban
változás van, szerencsés lenne egy előzetes egyeztetés. Kérte a polgármestert – pontosan
azért, mert a Regionális Fejlesztési Tanácsba kormánytöbbség van – ha bizonyos kérdésekben
van együttműködés, akkor ne utólag derüljenek ki dolgok.

Szalay Ferenc kérte a további tárgyalást.

Bejelentette, hogy a jóváhagyott sorrendnek megfelelően megkezdik a napirendi pontok
tárgyalását.

I. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.

Hajdu Ágnes: A Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány a múlt évben volt 16 éves. 2006-ban az
akkori alapító által megadott feladatoknak tett eleget. Szolnok város gyermekközössége
nagyon sok élményt adó műsoron vehetett részt és örülhet, hogy egy ilyen vagyonnal működő
alapítványa van a városnak. Megköszönte a jelenlévők támogatását. Természetesen kell egy
olyan gazdálkodó szervezet, aki az önkormányzat vagyonára vigyáz, amit szeretne fejleszteni
és jó célokra felhasználni. Bíró Árpád igazgató és valamennyi munkatársa próbálják azokat a
lehetőségeket megkeresni, amivel a vagyon növelhető. Elmondta még, hogy 9 tagú
kuratóriumi, illetve az őket felügyelő3 tagú felügyelőbizottság Bíró Árpád igazgató úrral
együtt minden hónapban egyeztet és megbeszéli a problémákat, feladatokat.

K é r d é s e k:

Vörös Ádám: Melyek azok a rendezvények, amelyeket a közalapítvány Szolnok városában
az elmúlt évben megrendezett? A beszámolóban szerepel az egyéb ráfordításoknál bírság,
késedelmi pótlék címén 420.000.-Ft, illetve káresemény miatti ráfordítás címén 268.000.-Ft.
Ezen összegek mit takarnak?

Bíró Árpád: Három nagy városi rendezvény gazdagítja a gyermekek programjait. Elsőa
minden május utolsó vasárnapján megtartandó „Városi Gyermeknap”.
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A következőSzolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen szervezett több száz
gyermek részére nyári napközis tábor, amely augusztus 31-ig tart a Turisztikai Szabadidő
Központ területén. A gyermekek térítésmentesen vakációznak ezen a területen. Szeptember
hónapban általában főiskolások, egyetemisták részére pályázati úton meghirdetésre kerül a
kamatmentesen visszatérítendő tanulmányi támogatási ösztöndíj. A negyedik nagyobb
rendezvény december 20. körül minden évben megrendezésre kerülő„Szeretet adja magát”
rendezvény, ahol Szolnok város hátrányos helyzetűgyermekei részére kulturális műsor
készül, illetve értékes ajándék átadására kerül sor. A késedelmi pótlékról elmondta, hogy
komoly kintlévőségek vannak komoly cégektől. Jelenleg is a kintlévőség több millió forint. A
káresemény a biztosítási károkból tevődik összeg a különbözőtáboroknál.

V é l e m é n y e k:

Ferenczné Teleky Éva: A gazdálkodási jelentést átnézte. Az oktatási bizottság ülésén néhány
tétellel kapcsolatban tett fel kérdéseket, melyekre most megkapta választ. Ezt köszönettel
vette. Természetesen a gazdálkodás terén pozitív zárás lenne a kívánatos, de mindenképpen
elfogadta a beszámolót. További sikert kívánt az alapítvány működéséhez.

Dr. Kállai Mária: A közalapítvány munkáját három nagy téma köré tudná csoportosítani,
ezek a támogatás, a lehetőségek adása és a forráskeresés. A támogatásokról már kapott
tájékoztatást a közgyűlés. A lehetőségek adása a napközis tábor, utaztatás. A
felügyelőbizottság tagjaként tapasztalhatta azokat a forráslehetőségeket – étkeztetés,
különbözőkedvezmények biztosítása, - amit nagyon nehéz megtalálni. Gratulált az alapítvány
munkájához.

Szalay Ferenc: Ez az alapítvány a legfontosabb feladatot látja el a gyermekekkel
kapcsolatosan. Programokat szervez, táborokat működtet magas színvonalon, amiért
köszönetét fejezte ki.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

150/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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Értesülnek: Hajdu Ágnes, a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Kuratóriumának Elnöke
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

II. napirendi pont:
Beszámoló a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Jaczkó György: Összességében komoly pénzügyi mozgás nem történt. Adományok nem
érkeztek. Az alapítvány tulajdonában lévőadományokkal tudtak segítséget nyújtani az
árvízvédelmi védekezésben azoknak a szakembereknek, akik az emberek javát szolgálták.
Kérte, hogy amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy tovább működteti az alapítványt, akkor
anyagilag is támogassa.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Egyetértett azzal, hogy tárgyalások szükségesek az alapítványról. Furcsának
találta, hogy adományok nem érkeznek a számlára. Nem lenne jó, ha megszűnne az
alapítvány. Kérte a találkozó mielőbbi létrejöttét.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 20 fő- 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

151/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2006. évi
tevékenységéről szóló – kuratórium elnöke által adott - beszámolót elfogadja.



20

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
„Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő
Bizottságának elnökei

III. napirendi pont:
Beszámoló a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2006. évi
tevékenységéről

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k:

Palla Béla: Milyen hatékonysággal tudja ellátni a feladatát az alapítvány és a rendőrséggel
kapcsolatosan a megnövekedett igényeket tudja-e követni?

Jóvér Zoltán: A rendőrséggel nagyon jó az együttműködés. A városgazdálkodási bizottság,
illetve annak jogelődje évente 600.000.-Ft-os támogatást nyújtott a közalapítványnak, amivel
a DADA-programban tudtak közreműködni. Körülbelül ugyanennyi összeget hozzá tudott
termelni a közalapítvány is. Ebből a rendőrség részére számítástechnikai eszközt vásároltak.
Ebben az évben először van lehetőség SZJA 1% fogadására, 20-30 embert sikerült
„megnyerni”.

Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megköszönte a közalapítvány munkáját.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 22 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

152/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2006. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.§ (2)
bekezdés e) pontja alapján a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2006. évi
tevékenységéről szóló – kuratórium elnöke által adott - beszámolót elfogadja.
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratóriumának és
FelügyelőBizottságának elnökei

IV. napirendi pont:
Beszámoló a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2006. évi
tevékenységéről

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Megköszönte az alapítvány munkáját és további jó munkát kívánt.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta a
következőhatározatot:

153/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2006. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alapítvány Alapító Okiratának 6. pontja alapján
az alábbi határozatot hozza:

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2006. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány
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V. napirendi pont:
Beszámoló az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről

Tornóczky György: A 2006. évre tervezett programból elmaradt a már hagyományossá vált
tavaszi nagytakarítási akció a holtág mentén. Ennek az volt az oka, hogy rendkívüli árvízi
levonulás volt a Tisza-völgyben. Az akcióban érintett Remondis Rt-t és a Munkalehetőség a
Jövőért Kht-t is lefoglalta az árvízi védekezés. Ezt jóvátéve 2007. évben április 25. és 29.
között hirdették meg ezt az akciót. Megdicsérte a szolnoki horgászokat, akik nagyon nagy
munkát végeztek. Körülbelül 100-an vettek részt az akcióban. A kuratórium és az ellenőrző
bizottság tagjai is kivették részüket a munkából. Több jelzés érkezett a közalapítvány felé,
hogy nagyon elszaporodott a benzinüzeműmotorcsónak használata az Alcsi Holt-Tiszán.
Ezek a járművek zavarják a pihenni vágyókat és a partvédelmi műben is kárt tesznek.
Példaként említette, hogy a vízkivételi műtárgy környékén egy repedés és rézsűcsúszás
következett be. A kuratórium elképzelése az, hogy megkeresi az illetékes hatóságot és
javaslattal fog élni, hogy korlátozza a jövőben a belsőégésűmotorok használatát az Alcsi holt-
Tiszán. Természetesen lesznek kivételek, a mentési célra használt evezős hajók kísérete
verseny és edzés esetén, és a halászati hasznosító egyetlen motorcsónakja. Elkészült az Alcsi
holt-Tisza 12,7 milliárdos rehabilitációs programja, az önkormányzat az Észak-alföldi
Régióhoz beadta a kiemelt projektek között. Ez a program megoldja a holtág menti
szennyvízelvezetést és tisztítást, a holtág iszapkotrását és a vízleadó útvonal rekonstrukcióját,
amin keresztül érkezik a frissítővíz a holt-Tiszába. Az eredmény várhatóan szeptember
hónapban fog megjelenni. Ez évben 150 éves az Alcsi holt-Tisza. Ebből az alkalomból a
közalapítvány a Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezetével közösen szeretne egy
előadást rendezni. Felkérte Szalay Ferenc polgármester urat, hogy vállalja el az elnöki
teendőket.

Szalay Ferenc: A városgazdálkodási bizottság véleményezte az előterjesztést, amely
támogatja.

K é r d é s e k :

Dr. Nemes András: A 2007-2013-as időszak stratégiai programjában szerepel a holtág
rehabilitációja. Hogyan valósítható meg a holt-Tisza parti üdülőtelkek és az állandó lakhelyek
csatornázási problémája? Milyen esély van arra, hogy a holtág állami tulajdonból
önkormányzati tulajdonba kerüljön?

Pálmai László: A gazdálkodással kapcsolatban az a kérdése, hogy a támogatásra kapott pénz
– 2006-ban nem sikerült teljes körűen felhasználni – amely most rendelkezésre áll, a
későbbiekben milyen célt fog szolgálni? Az 1%-kal kapcsolatban milyen marketing
eszközöket ajánlanak?

Tornóczky György: A közalapítvány javaslatára került be az Unió következőtervciklusába a
holtág rehabilitációja. Előrelépés történt azóta, mert elkészült a közalapítvány
közreműködésével a program előzetes környezeti hatástanulmánya. A 12,7 milliárd forintos
támogatást, nem biztos hogy megkapja a közalapítvány, de akár kevesebb összeget is elfogad.
A megvalósulási tanulmány úgy készült, hogy három részletre bontotta a projektet. Az első
legfontosabb rész a holtág menti területek csatornába való bekötése. Körülbelül 1800
ingatlant, és 4500 főt érintene. Ez a projektrész kerekítve 2,0 milliárd forintba kerülne. A
legtöbb pénzt igénylőszakasz az iszapkotrás és a kotrásiszap elhelyezése. Ez kb. 7,5 milliárd
forint költségigényű. A legkevesebb költséggel járó pedig a vízleadó útvonal kotrása, illetve



23

felújítása, ami 1,5 milliárd forintot tenne ki. A holtág jelenleg állami tulajdonban van, és ha
átkerülne önkormányzati tulajdonba, akkor kedvezőbb feltételekkel lehetne pályázni uniós,
illetve egyéb forrásokra. Ez ügyben történtek lépések.
A Vízügyi Igazgatóság elviekben támogatja az önkormányzati tulajdonba adást, de
feltételeket is szabtak. Ezek közül egy kivétellel mindegyik elfogadható. Ez a kivétel az, hogy
a holtág felső ágánál – Tiszai csatlakozás közelében – van egy nagyteljesítményű
belvízvédelmi szivattyútelep. Ezt a szivattyútelepet is át kellene venni az igazgatóság
elképzelése szerint. A kuratórium és az önkormányzat véleménye is az volt, hogy tekintettel
arra, hogy ez a szivattyútelep több település belvízét emeli át, nemcsak Szolnokét, ezért ennek
állami tulajdonba kellene maradnia. Ebben a kérdésben az álláspontok nem közeledtek.
Meggyőződése, hogy a tárgyalások még folytatódni fognak, de most csak eddig tudtak eljutni.
Az alapítvány pénze az elmúlt 5 évben szinten évről-évre nőtt. A közalapítvány és az
ellenőrzőbizottság tagjai nem vesznek fel munkabért. Senki nem igényel költségtérítést.
Természetesen, ha van jó cél, és most van, mert a kiemelt nagy projektek között szerepel a
holt-Tisza, és ha költség merülne fel, akár a megvalósíthatósági tanulmányterv, akkor tud
mihez nyúlni. Most 6,0 millió forintja van az alapítványnak és megvan az elképzelése, hogy
mire szeretné felhasználni. Az SZJA 1% a kuratórium „nagy szégyene”. Kis összeg folyt be
ilyen címen, és még a jelentkezők között is van olyan, aki nem fizetett. Minden évben kétszer
értesítik a lakosságot, hogy mire lett felhasználva az 1%, mindig felhívják a figyelmet a
határidőre.

V é l e m é n y e k:

Dr. Szegedi Károly: Megköszönte az elnök úrnak azt a munkát, amit a kuratórium végez.
Lényegesen hatékonyabban dolgozik a kuratórium, mint korábban. Felhívta a holt-Tisza
mentén élőlakosok figyelmét, hogy mindenkinek elemi érdeke, hogy a holt-Tisza minél előbb
rehabilitálva legyen. Kérte, hogy minél többen utalják át az adójuk 1%-át a kuratórium
számlájára. Egyetértett azzal, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön a holtág. Felhívta
még a figyelmet arra, hogy a kotrásra nagyon nagy szükség van, mert sok a törmelék az
iszapban.

Pálmai László: Az 1%-kal kapcsolatban véleménye szerint a Polgármesteri Hivatalnak is
szerepet kellene vállalni abban, hogy egy összehangolt munkával egy új marketing módszert
próbáljon kidolgozni. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kovács Kálmán államtitkárral folytatott
beszélgetést a nagy projekttel, illetve az önkormányzati tulajdonba kerüléssel kapcsolatban.
Teljes körűígéretet kapott arra, hogy figyelemmel kísérik mindkét témát.

Szalay Ferenc: Megköszönte az elnök és a kuratórium minden tagjának a munkát. Az egész
projekt előkészítése, megírása, a folyamat elindítása, mind a kuratórium érdeme. Reményét
fejezte ki, hogy az Alcsi holt-Tisza rehabilitációja meg is valósul. Egyetértett abban, hogy
gyorsan kell lépni, mert egyébként a holt-Tisza komoly károkat szenvedhet. Nagyon fontos a
tartalék ivóvízbázis kérdése, hiszen Szolnok város nem tud máshonnan tartalék ivóvízhez
jutni, ha szennyeződik a Tisza vize. Ez a minőség nagyon drága vízkivételi lehetőséget jelent.
Reményét fejezte ki, hogy ha megvalósulnak a tervek, a benyújtott pályázat elfogadásra kerül.
A lobbi erőt szervezni, koordinálni kell, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a fejlesztés
megvalósuljon.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:
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154/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV törvény 1. § (2)
bekezdés e.) pontja alapján az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
szóló, kuratórium elnöke által adott beszámolót megismerte és tudomásul vette.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői
Tornóczky György kuratórium elnöke

VI. napirendi pont:
Előterjesztés az „Ezüst Pelikán Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
28/1991. (IX.10.) KR. számú rendelet módosítására

Szalay Ferenc: Kérte a következőpontosítások átvezetését:
A rendelet-tervezet második sorában a „Szolnok Díszpolgára” cím elnevezés helyett
„Ezüst Pelikán Díj” cím kerül beírásra.
A rendelet-tervezet 2. § elsősora a következőszerint módosul:
„A KR. kiegészül a következő5/A §-sal:” Ismertette az 5/A. §-t. Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy 2007. évben a KR. 3. § (3) bekezdése,
valamint a KR. 4. § (1) - (4) bekezdésében foglalt eljárás mellőzésével is odaítélje a díjat
legfeljebb egy főrészére a Polgármester javaslata alapján.

A napirendi pontot bizottság nem véleményezte. Ez a módosítás arról szól, hogy egy
harmadik főrészére is szeretné odaítélni a díjat az önkormányzat, egy volt képviselőnek.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következőrendeletet:
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28/2007. (VI.21.) KR. rendelet
az „Ezüst Pelikán Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
28/1991. (IX.10.) KR. számú rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló - többször
módosított - 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdése alapján az „Ezüst Pelikán Díj” alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 28/1991. (IX.10.) KR. számú rendeletét (a továbbiakban
KR) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR 2. § (3) bekezdése az alábbi szerint módosul:
„A díjat egy évben legfeljebb kettő– 2007. évben legfeljebb három – személynek, vagy
közösségnek lehet odaítélni.”

2. §

A KR. kiegészül a következő5/A. §-al:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy 2007. évben a 3.
§ (3) bekezdése, valamint a 4. § (1) – (4) bekezdésében foglalt eljárás mellőzésével is
odaítélje a díjat, legfeljebb egy főrészére a Polgármester javaslata alapján.”

3. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. június 21-i ülésén.

VII. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenőrzőalbizottság kivételével a
közgyűlés valamennyi bizottsága, amelyek támogatják a rendelet-tervezet elfogadását.

Hegmanné Nemes Sára: A módosítás technikai jellegű. Ennek egyik oka a központi
forrásokból származó támogatások módosítása, illetve az intézményi hatáskörben elvégzett
előirányzat módosítások rendezése.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletét:
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29/2007. (VI.21.) KR. r e n d e l e t
Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2007.
évi állami költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra – a 8/2007. (II.23.)
KR. rendelet 11. § alapján a 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

A Rendelet 1-8. sz. mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

Ezer Ft-ban
1./ Állami támogatás bevételi előirányzata nő 103862

A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású 55977
Központi támogatás

A költségvetési törvény szerint az egyes szociális ellátásokra az önkormányzat által kifizetett
összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.

Kiadási előirányzat nő 55977
Ebből:
- Rendszeres szociális segély 40132
Ebből: Rendszeres szociális segély 1643
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

1 643
Tartósan munkanélküliek szociális segélye 38489
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

38 489
- Időskorúak járadéka 773
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 773

- Ápolási díj - Normatív 9397
Melyből: Nyugdíjbiztosítási járulék 1622

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 7775

- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás 1545
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 1545

- Lakásfenntartási támogatás - Normatív 4130
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 4130

B./ Központosított előirányzat nő 52251
1./ Kiadási előirányzat nő 52251

Ebből:
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A költségvetési törvény 5. sz. mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott
központosított előirányzatok.
- Lakossági közműfejlesztési támogatás 1931
Melyből: Fejlesztési célú pénzeszközátadás 1931
Helyi kisebbségi önkormányzatok éves működését szolgáló támogatás. Kisebbségi
önkormányzatonként 640 ezer Ft/év.
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Cigány 160
Melyből: Dologi kiadás 160
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Lengyel 160
Melyből: Dologi kiadás 160
Hivatásos zenekart fenntartó önkormányzatok résére, az együttesek működési kiadásaira
járó kiegészítőtámogatás.
- Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
Előirányzata nő

50000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 50000
Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar 36000

Liszt Ferenc Kamarazenekar 12000
Bartók Béla Kamarakórus 2000

C./ Normatív állami hozzájárulás csökken 4366
Költségvetési Hiány nő 4366
(A 2007. évre kiegészítőfelmérés adatai)

2./
Polgármesteri Hivatal saját hatáskörűelőirányzat

Módosításai

Bevételi előirányzat nő
21359

Ebből:
Szociális ellátás körébe tartozó juttatások központi költségvetésből történőmegtérítése.
- Otthonteremtési támogatás 2295
- Közlekedési támogatás 6405
Közösen az Uniós Forrásokért c. munkaerőpiaci program megvalósítása érdekében nyújtott
támogatás.
- Munkaerő piaci program foglalkoztatásra átvett
pénzeszköz

656

Szociális foglalkoztatás finanszírozásához tartozó juttatások központi költségvetésből történő
megtérítése.
- Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció
formájában

4262

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatás a „Közterületi játszóterek
létesítésének és fejlesztésének támogatására” .
- Szolnok Tiszaliget körcsarnok mögötti játszótér
építésére átvett pénzeszköz

3000

A 2006/2007-es tanév elsőfélévében jogosultság hiányában felhasználásra nem kerülő
támogatás visszautalása.
- Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 839
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatás „az 1956-os forradalommal,
történelmi előzményeivel foglalkozó vetélkedőSzolnok város középiskolái között” c.
program megvalósítására átvett pénzeszköz.
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- Közművelődési rendezvényekre átvett pénzeszköz 100
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Támogatása
- Város épületeinek díszkivilágítása 750
- Köztemetési költség továbbszámlázás bevétele 1267
Egyéb sajátos bevételek
- Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétel előirányzata
nő

985

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra
átvett pénzeszköze nő

565

Melyből: Támogatásértékűbevétel összesen 565
- támogatásértékűműködési bevétel 565

- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra
átvett pénzeszköze nő

235

Melyből: Támogatásértékűbevétel összesen 235
- támogatásértékűműködési bevétel 235

Kiadási előirányzat nő 21359
Ebből:
- Otthonteremtési támogatás 2295
Melyből: Egyéb rászorultságtól függőellátások 2295
- Közlekedési támogatás 6405
Melyből: Egyéb rászorultságtól függőellátások 6405
- PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő 656
Melyből: Személyi juttatás 497

Tb. járulék 144
Munkaadói járulék 15

- „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthona és Nappali Intézmény előirányzata
nő

4262

Melyből: Személyi juttatás 2821
Tb. járulék 712
Munkaadói járulék 29
Egészségügyi hozzájárulás 9
Dologi kiadás 191
Felhalmozási kiadás 500

Általános tartalék előirányzata nő 3000
Szociális kiadások
- Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő 839
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 839
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Közművelődési rendezvények előirányzata nő 100
Melyből: Dologi kiadás 100
Városüzemeltetési feladatok
Közvilágítás – Közvilágítás villamos energia díja
szakfeladat előirányzata nő

750

Melyből: Dologi kiadás 750
Általános tartalék előirányzata nő 1267
Városüzemeltetési feladatok
- Vízkárelhárítás – Eseti megrendelések előirányzata
nő

878

Melyből: Dologi kiadás 878
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Városüzemeltetési feladatok
Közvilágítás – Közvilágítás villamos energia díja
szakfeladat előirányzata nő

107

Melyből: Dologi kiadás 107
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 565
Melyből: Személyi juttatás 290

Tb. járulék 221
Munkaadói járulék 27
Egészségügyi hozzájárulás 27

- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 235
Melyből: Dologi kiadás 235

3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat
módosításai (Részletezése az 1. sz. melléklet szerint)
Bevételi előirányzat nő 98908
Ebből:
Hatósági jogkörhöz köthetőműködési bevétel 3549
Egyéb saját bevétel 51774
Általános forgalmi adó- bevételek,- visszatérülések 3423
Hozam- és kamatbevételek összesen 140
Falhalmozási és tőke bevételek összesen 982
Támogatásértékűbevételek összesen 20906
- támogatásértékűműködési bevétel 14571
- támogatásértékűfelhalmozási bevétel 6335
Véglegesen átvett pénzeszközök 18134
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 7050
- működési célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 11084
Kiadási előirányzat nő 98908
Ebből:
Személyi juttatás 25950
Társadalombiztosítási járulék 3549
Munkaadói járulék -4352
Egészségügyi hozzájárulás 10
Táppénz hozzájárulás 0
Dologi kiadások 64423
Ebből: Gázenergia 0

Villamos-energia 0
Táv hő-melegvíz 0
Víz és csatorna 0
Élelmezés 0
Tanulók tankönyvtámogatásai 0
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása -2358
Karbantartás 951
Általános forgalmi adó 4467

Pénzeszköz átadás 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 167
Felhalmozási kiadások 6327
Felújítási kiadások 2834
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2. §
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

A./ Működési költségvetési céltartalékot érintő

Átcsoportosítások
1./ Városháztartási reform alap előirányzata csökken 1555

Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok
előirányzata nő

631

Melyből: Személyi juttatás 500
Tb. járulék 131

Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

924

Melyből: Személyi juttatás 700
Tb. járulék 203
Munkaadói járulék 21

2./ Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok előirányzata
csökken

88968

Varga Katalin Gimnázium előirányzata nő 3000
Melyből: Felújítási kiadás 3000
(Gimnáziumi tornaterem tetőbeázás megszüntetése)
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata
nő

3800

Melyből: Felújítási kiadás 3800
(Az iskola fűtési és használati melegvíz csővezeték
rendszer felújítása)
IV. sz. Óvodai Igazgatóság előirányzata nő 100
Melyből: Felújítási kiadás 100
(Munkácsy úti Óvoda felújítása)
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
előirányzata nő

5015

Melyből: Felújítási kiadás 5015
(Az iskola vízvezeték felújítása)
Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

2000

Melyből: Felújítási kiadás 2000
(Az iskolaépület homlokzati festése)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Sport és Ifjúsági feladatok – Szervezetek támogatása
előirányzata nő

5000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 5000
(Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok
előirányzata nő

1000

Melyből: Dologi kiadás 1000
(JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítvány –
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Taneszköz fejlesztési pályázat fedezete)
Beruházások, felújítások kiadásai
Mátyás Király út – Nagy Imre krt. forgalom-
korlátozási terv feladat előirányzata nő

4080

Melyből: Beruházási kiadás 4080
PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő 61901
Melyből: Felújítási kiadás 61901
(Városháza épület felújítása)
Városüzemeltetési feladatok; Út híd 3072

Tervezések nő
Melyből: Dologi kiadás 3072
(Közlekedésfejlesztési beruházások szakértői díja)

3./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken
(a 8/2007.(II. 23.) KR. Rendelet 6. § 7. bekezdése
alapján)

13597

I. sz. Óvodai Igazgatóság előirányzata nő 1107
Melyből: Személyi juttatás 839

Tb. járulék 243
Munkaadói járulék 25

IV. sz. Óvodai Igazgatóság előirányzata nő 250
Melyből: Dologi kiadás 250
Bartók Béla Zeneiskola előirányzata nő 1000
Melyből: Dologi kiadás 1000
Szandaszőlősi Általános Iskola Művelődési Ház és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata
nő

7400

Melyből: Dologi kiadás 7400
Liget úti Általános Iskola és ElőkészítőSzakiskola
előirányzata nő

500

Melyből: Dologi kiadás 500
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
előirányzata nő

1000

Melyből: Dologi kiadás 1000
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
előirányzata nő

734

Melyből: Személyi juttatás 556
Tb. járulék 161
Munkaadói járulék 17

Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

1606

Melyből: Személyi juttatás 1217
Tb. járulék 353
Munkaadói járulék 36

4./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok
előirányzata csökken

31545

Beruházások, felújítások kiadásai
Járda felújítások programja előirányzata nő 1334
Melyből: Felújítási kiadás 1334
Városüzemeltetési feladatok
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Út-híd szakfeladat – Tervezések előirányzata nő 240
Melyből: Dologi kiadás 240
Városüzemeltetési feladatok
Parkfenntartás és virágosítás szakfeladat előirányzata
nő

29933

Ebből: - Kiemelt kategóriás parkfelületek fenntartása 10000
- Növényvédelem 1500
- Erdőápolás 3020
- Virágosítás 14986
- Lakossági igények teljesítése 427

Melyből: Dologi kiadás 29933
Városüzemeltetési feladatok
Vízkárelhárítás – Eseti megrendelések feladat
előirányzata nő

38

Melyből: Dologi kiadás 38
5./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken

Intézményi élelmezési normák rezsitámogatás
céltartalék csökken

33146

Intézmények támogatási előirányzata nő 33146
Melyből: Dologi kiadás 33146

Ebből: Élelmezés 33146
(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)

6./ Adósságrendezési céltartalék előirányzata csökken 39087
Beruházások, felújítások kiadásai
Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. épület
rekonstrukció – nem támogatott műszaki tartalom
feladat előirányzata nő

27679

Melyből: Felhalmozási kiadás 27679
Beruházások, felújítások kiadásai
Irodaház felújítás feladat előirányzata nő 3053
Melyből: Felújítási kiadás 3053
(Kossuth téri Irodaházban légfüggöny megrendelés)
Vagyonműködtetés kiadásai
Vagyonhasznosítás biztosítása feladat előirányzata nő 8355
Melyből: Dologi kiadás 8355
(Kártérítés fizetése)

Egyéb előirányzat átcsoportosítások címén
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Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények
szakfeladat előirányzata csökken

15

Varga Katalin Gimnázium előirányzata nő 15
Melyből: Dologi kiadás 15
(Középiskolások rajzversenyének támogatása)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Sport és Ifjúsági feladatok – Sport célú támogatások
előirányzata csökken

3854

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 3854
(43/2007.(III.19.)SZES. Bizottsági határozat alapján)
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata
nő

619

Melyből: Dologi kiadás 619
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzata nő 416
Melyből: Dologi kiadás 416
Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola
előirányzata nő

485

Melyből: Dologi kiadás 485
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola
előirányzata nő

835

Melyből: Dologi kiadás 835
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

843

Melyből: Dologi kiadás 843
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola előirányzata nő

656

Melyből: Dologi kiadás 656
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Sport és Ifjúsági feladatok – Civil és kábítószerügyi
feladatok előirányzata csökken

20

Melyből: Dologi kiadás 20
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény előirányzata nő

20

Melyből: Dologi kiadás 20
(Tisza Virág Nyugdíjas Klub rendezvény támogatása)
Várospolitika
Polgármesteri kötelezettségvállalás szakfeladat
előirányzata csökken

1000

Melyből: Dologi kiadás 1000
Beruházások, felújítások kiadásai
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása feladat
előirányzata nő

1000

Melyből: Beruházási feladatok 500
Felújítási kiadások 500

Várospolitika
Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken 1300
Melyből: Dologi kiadás 1300
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(Iskolai testvérvárosi kapcsolatok rendezvényeinek
támogatása)
Intézmények támogatási előirányzata nő 1300
Melyből: Dologi kiadás 1300
(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)
Szigligeti Színház
Önkormányzati támogatás előirányzata csökken 9000
Melyből: Dologi kiadás 9000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Közművelődési feladatok; Közművelődési rendezvények 9000
Melyből: Dologi kiadás 9000

3. §
Technikai jellegűelőirányzat átcsoportosítása

Polgármesteri Hivatal saját hatáskörűelőirányzat
módosítása
Gyermektartásdíj megelőlegezés bevételi előirányzata
csökken

2061

Gyermektartásdíj megelőlegezés kiadás előirányzata
csökken

2061

Melyből: Egyéb rászorultságtól függőellátások 2061

4. §

A 19/2007.(V. 4.) KR. rendelet 6. a. és 6. b. számú mellékletében részletezett
pénzmaradvány 2007. évi költségvetés vonatkozó előirányzatain történőátvezetést el kell
végezni.

5. §

A költségvetési rendelettervezet 4. § 2.) bekezdésében az önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmények 2007. évi létszámkerete együttesen 3369,25 főről 3363,25 főre változik.

A költségvetési rendelt 2. sz. melléklet összesen oszlop létszámadata: 3369,25-ről 3363,25-re,
ezen belül az
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola:
Létszám (fő): 143,5-ről 140,5-re változik
Ebből: 103,0-ről 100-ra változik
Humán Szolgáltató Központ:
Létszám (fő): 59-ről 64-re változik
Ebből: 48-ról 52-re változik
Egészségügyi Szolgálat:
Létszám (fő): 106,0-ról 98-ra változik
Ebből szakmai (fő) 77-ről 69-re változik

6. §

A rendelet 9.§ 4.c.) bekezdésében foglalt rendelkezés hatályát veszti.
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7. §

E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2007. évi zárszámadásban kell számot adni.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-i ülésén.

I n d o k l á s

Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
8/2007. (II. 23.) KR. rendelet módosításáról

A rendelet 1. §-ához

Az (1) bekezdésben az állami támogatás bevételi előirányzatai növekedése jelennek meg,
melyek az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása, valamint a központosított
előirányzatok növekedésével együtt elsősorban azokhoz a feladatokhoz kapcsolódnak, melyek
a szociális ellátás állam és önkormányzat együttes finanszírozásából származnak.

Az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett
pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörűelőirányzat módosításokkal együtt
teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok
rendelkezésre állása miatt 2007. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

(3) bekezdésben az intézmények saját hatáskörűelőirányzat módosításai jelennek meg.

A rendelet 2- 4. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a
céltartalékból (Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalék, Intézményi feladatok céltartalék,
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok) lebontásra kerülőelőirányzatok rendezése.

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése
alapján – a belsőszakfeladatokból történt intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös
jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények – a meg növekedett feladatokhoz
kapcsolódó – esetében támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 5. §-ához

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámadatát az
alapító okiratban engedélyezett létszámhoz kell igazítani.

A rendelet 6. §-ához

Az oktatási-nevelési intézményekben felmerülőkarbantartási szükségletek döntően a nyári
időszakban teljesülnek, ennek érdekében az előkészítőmunkálatokhoz szükséges, hogy az
időarányostól eltérőfelhasználás engedélyezésre kerüljön.
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VIII. napirendi pont:
Előterjesztés gyermekétkeztetésben jelentkezőhátralékok kezelésére és a gyermekek
étkeztetését segítőtámogatás kidolgozására

Dr. Kállai Mária: Lezárult az a vizsgálat, amely a gyermekek étkeztetését ellenőrizte az
intézményekben. El lehet mondani azt, hogy Szolnok városában gyermek az iskolában nem
éhezik. Minden rászoruló gyermeknek valamilyen formában biztosítható egy adag melegétel.
A legjobban rászoruló gyermekeknek esetleg reggel egy kifli és egy tej is jut. Szolnok Megyei
Jogú Városban jelenleg 475 gyermek esetében 2.871.243.-Ft felhalmozott tartozás van, amit
hosszú évek óta görgetnek maguk előtt az intézmények. Széles körűelemzés történt abban,
hogy a tartozások közül melyek azok, amelyek régebbi tartozások, illetve az ebben az évben
keletkezettek. Tipizálták, hogy mik azok az okok, ami miatt a gyermekek, az iskolák által
elesnek az étkezéstől, kiesnek a rendszerből, vagy ha nem esnek ki, akkor egy kezelhetetlen
tartozást halmoznak fel. Több csoportot állapítottak meg, ilyen például a szülők leterheltsége
miatti figyelmetlenség. Óriásiak az eltérések az intézmények között. Az eltérések oka lehet a
szocio-kulturális összetétel is, de ok az is, hogy különbözőek a befizettetések. A másik
nagyobb csoport az 50%-os normatív támogatásban részesülőcsaládok gyermekei, akik
mögött a család nagyon nehéz szociális helyzete áll és a fennmaradó 50%-ot sem képesek
kifizetni. Sajnos ezeknek a gyermekeknek a nagy része kiesik az ellátásból. A harmadik nagy
csoport egy másfajta életérték, amelynek a gyermek az elszenvedőalanya, hogy nem jut
számára lehetőség arra, hogy melegebédhez jusson. Összefogásra van szükség az iskolai
gyermekvédelmi felelős, a gyermekjóléti szolgálat, a Humán Szolgáltató Központ
adósságkezelőszakemberei, valamint a szakszerűönerejét, megfelelőgazdálkodását segítő
óvó-védőintézkedéseknek. 2004. szeptemberben Szolnok város kapcsolódott az iskolatej
programhoz. Ennek a programnak az igénybevétele ma már 50%, illetve az alatti. Ennek több
oka van, amit már többször vizsgáltak. Véleménye szerint megfelelőintézkedések megtétele
mellett ebből a csomagból képesek lesznek azt a projektet végigvinni, hogy gyermek nem
éhezik a városban, azaz minden gyermek kap melegételt. Az előterjesztés erre tesz javaslatot.
Elfogadása esetén szeptember hónapra ennek a részletes kimunkálása kell hogy megtörténjen.
Elmondta még, hogy 2003. évben 883 család 1400 gyermeke részesül támogatásban, 2006.
évben 562 család 660 gyermeke.

K é r d é s e k:

Dr. Füle István: Gyakorlatilag a gyermekétkeztetésben jelentkezőhátralékok kezeléséről van
szó. Ez alapvetően az iskolai időszakot érinti. A probléma ennél „keményebb” és kezelést
igényel. Nyáron ezt a problémát hogyan kezelik? Mit lehet tenni?

Dr. Kállai Mária: Elsőlépésként a tanévet gondolták végig. A szeptemberi előkészítés során
felmerült a nyári szezon is. A nyári táborok nyújtanak egyfajta lehetőséget, de szeretnék
elérni, hogy az alapítványi formához a konyhák is csatlakozzanak. A felméréskor
szembesültek azzal, hogy a gyermekétkeztetés konyhái az év során nagyon sok gyermeket
támogatnak az iskolákon keresztül. Ha ezt egy másfajta rendszerré sikerül formálni,
számítanak a képviselőúr segítségére, és kérte hogy kapcsolódjon be ebbe a munkába. A
támogatási rendszer a napközis tábort igénybe vevőgyermekekre is kiterjed, így azokról
tudna pontos számot mondani, a többiekről most nem.
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V é l e m é n y e k:

Tóth Ferenc: Valamennyien érzékelik, hogy a legérzékenyebb a kis gyermekek helyzete. Ez
a kezdeményezés, ami az előterjesztésben szerepel, a városvezetésnek és elsősorban az
alpolgármesternek a szociális érzékenységéről tesz bizonyságot. Reményét fejezte ki, hogy
ezzel mindenki egyetért. Véleménye szerint az iskolatej program is egy jó kezdeményezés
volt, de az élet változik. A civil szervezetek is érzékelik, hogy kiesnek a gyermekek a
melegétkeztetésből. A civil szervezetek próbálják ezt a támogatást pótolni. Elfogadásra
javasolta az előterjesztést.

Ferenczné Teleky Éva: Az előterjesztés elfogadását javasolta. Egy megváltozott szemléletet
kell most látni. Eddig az történt, hogy a lehetőségekhez kerestek megoldásra váró feladatot,
most viszont a feladathoz kell rendelni a megoldást. Ez lényeges különbség. Sajnos jelentős
az éhezőgyermekek száma. Probléma a hátralékok kezelése. Erre a problémára megfelelő
javaslatot az előterjesztésben megfogalmazott szemlélet biztosít. Kérte, hogy az óvodai
nevelésben résztvevőgyermekek is kerülhessenek bele a kidolgozott támogatási rendszerbe.
A felhalmozott hátralékokból az általános iskoláknál van a legnagyobb mutató, ami majdnem
2,0 millió forint. Az óvodai nevelésben 758.000.-Ft, a középiskolákban 166.000.-Ft van szó.
A gondoskodás minden életkorú gyermekre ki kell hogy terjedjen. Az látszik, hogy a
városnak fontosak a gyermekek.

Tóth Istvánné: Minden önkormányzatnak alapvető célja kell hogy legyen, és az
intézkedéseivel el kell, hogy érje azt, hogy egyetlen egy olyan gyermek sem legyen, aki
étkezés nélkül tölti el az iskolaidőt, vagy éhesen ül be az iskolapadba. A gondoskodó
önkormányzat szerepét kell most felvállalni a közgyűlésnek, és végzi is gyermekek iránt
érzett felelősségéből, az előterjesztésben megfogalmazott intézkedésekkel. Egyetértett az
előterjesztésben szereplőintézkedésekkel és meggyőződéssel támogatja. Amit nem támogat,
az az iskolatej program megszüntetése. A programmal kapcsolatban, az előterjesztésben
szereplőszámokra hívta fel a figyelmet. A számok azt mutatják, hogy tovább kellene
gondolni a kérdést, élve a lehetőséggel, a választásbővítéssel. Meg kell vizsgálni, hogy milyen
lehetőség van a gyermekeknek a választék bővítésére. Kérte, hogy ne szűnjön meg ez a
program, ne mondjon le az önkormányzat a programhoz társuló állami támogatásról, hiszen
2007. évben 18 millió forint állt rendelkezésre a költségvetésben az iskolatej programra, ebből
11 millió forint került felhasználásra és visszaigényelhetőennek az 50%-a. Javasolta a
program továbbfolytatását.

Hegmanné Nemes Sára: Felhívta a figyelmet, hogy a hátralékok kezelésének módját is
próbálja megtalálni az előterjesztés, illetve elindít egy folyamatot. A pénzügyi bizottság két
éve vizsgálta már, hogy mi az oka annak, elsősorban az általános iskoláknál, hogy ilyen
magas a hátralék összege.
Akkor kérték az intézkedést arra vonatkozóan, hogy a hátralék behajtásra kerüljön. Ezzel az
előterjesztéssel nyomatékot kap ez az igény, hiszen közpénzről van szó azzal együtt, hogy
lehetséges, hogy szociális problémák miatt, vagy valóban csak feledékenység miatt nem
fizetnek a szülők. A középiskoláknál az a probléma, hogy évről-évre göngyölődött egy
hátralék amiatt, hogy egy nyolcadikos gyermek ha elmegy, annak a szüleitől behajtani
bármilyen tartozást, nagyon nehéz. Örömmel vette, hogy végre a hátralékok kezelésére is
megtalálták azt a módot, hogy csökkenthetőlesz ez a nagy összegűkintlévőség.



38

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Felhívta a figyelmet, hogy a csökkenés látványos és folyamatos.
Most már 49%-os volt az igényelt tejfogyasztás. Az biztos, hogy nagyon sok sajt és tej kerül a
szemétbe. Kicsi a választék. Felhívta még arra is figyelmet, hogy az iskolatej csak az általános
iskolákat érinti. Az adósságkezelésről az óvodáktól a középiskoláig kell beszélni. Jelen
pillanatban elsődlegesen a szociális rászorultságot kell előtérbe helyezni. Orvosi szempontból
egy tál melegétel, vagy egy komplett meleg ebéd, az tápanyag, fejlődés szempontjából sokkal
többet számít. Fontos a tej, de vannak gyermekek, akik nem szeretik, és vannak akik
allergiások tőle. Támogatja az előterjesztést, mert olyan esetekben is ad lehetőséget, ahol
juttatni és adni tud az önkormányzat.

Dr. Póta Sándor: Ez egy szükséges és támogatni való feladat, hogy a gyermek
étkeztetésében minél többen részt vehessenek. Mivel az iskolatej program nem népszerű,
mindenféleképpen jó egy tál melegétel biztosítása a gyermekek részére. Megítélése, hogy
mindenkinek támogatni kell az előterjesztést.

Dr. Kállai Mária: Megköszönte a támogatásokat. Az iskolatejjel kapcsolatban elmondta,
hogy 50% alá ment az igény és ez a helyzet indukálta, hogy ezzel a programmal számot
vessenek. A Közoktatási Tanácson keresztül a szülői, gyermek, intézményvezetői oldal, a
tantestületek véleménye van emögött a javaslat mögött. Egy év múlva szeretne tájékoztatást
adni az előrelépésről. Reményét fejezte ki, hogy egy széleskörű összefogással olyan
eredményt lehet majd felmutatni, amely arra felé hat, hogy minden rászoruló gyermeknek
jusson Szolnok Megyei Jogú Városban meleg ebéd.

Szalay Ferenc: Valóban a legfontosabb, hogy minden gyermeknek jusson egy meleg ebéd, de
az is jó, amit Jánosiné Dr. Bene Ildikó képviselő asszony mondott, hogy szociális
rászorultsági elv alapján tudjon az önkormányzat gondolkodni. Ezt tették a hulladékdíj
támogatásnál is. Fontos volt a kismamák utaztatása Szolnok városában, és most a melegétel
biztosítása. Az iskolatej programról is lehet gondolkodni, viszont a számok azt mutatják, hogy
nincs rá akkora igény. Véleménye szerint az előterjesztés támogatandó.

A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, az oktatási, valamint a
pénzügyi bizottság, melyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztést véleményezte a KIÉT és a Közoktatási Tanács is.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

155/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a gyermekétkeztetésben jelentkezőhátralékok kezelésére és a gyermekek
étkeztetését segítőtámogatás kidolgozására

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § alapján biztosított jogkörében az alábbi határozatot
hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szociálisan
rászoruló gyermekek étkeztetésben keletkezőhátralékok kezelését, az érintett gyerekek
gyermekétkeztetésbe történő ismételt bevonását, valamint folyamatos biztosítását
önkormányzati közreműködéssel kívánja megoldani.
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Kállai Mária alpolgármestert, hogy
vizsgálja meg a gyermekétkezetésben jelentkezőhátralékok kezelésének és a támogatások
lehetséges formáit, működési rendjét.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Mohácsi Andrea, a Humán Szolgáltató Központ igazgatója

IX. napirendi pont:
Előterjesztés a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
gyermekvédelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR. sz.
rendelet módosítására

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által
biztosított négy támogatási forma szabályainak módosítására tesz javaslatot.
Első: A hulladékkezelési díjtámogatás szabályainak változtatása nem érint jogosultsági
változtatást. A módosítás kizárólag technikai, eljárási kérdéseket szabályoz. A támogatást
szabályozó rendelet hatályba lépése óta eltelt három és fél hónap alatt mintegy 1500
kérelmezőnek, családnak került megállapításra a havi 500.-Ft-os támogatás.

Második: A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatását a polgármester a
határozat meghozatalát követőhónap elsőnapjától állapítja meg a jogosult részére.

Július 1-től abban az esetben lehetnek a szülők jogosultak a támogatásra, ha kérelmüket még
június hónapban beadják. Ezért szükséges a korábbi hatályba léptetést módosítani.

Harmadik: A közgyógyellátás szabályainak jelenlegi módosítását egy január 1-én hatályba
lépőKormányrendelet teszi szükségessé, miszerint, ha a betegnek nincs kizárólag szakorvos
által felírható, vagy szakorvosi javaslatra felírható gyógyszere, a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár 2007. január 1-től maximum 6.000.-Ft gyógyító ellátás kötelezettséget igazol a
szakhatósági állásfoglalásában, függetlenül attól, hogy a betegnek esetleg 25.000.-Ft-ot kell a
gyógyszertárban fizetnie gyógyszereiért. A jegyző állapítja meg a jogosultságot a
szakhatósági állásfoglalásban szereplőgyógyító ellátás költsége alapján állapítja meg, melytől
nem térhet el. A MEP szakhatósági állásfoglalásában szereplő6.000.-Ft-os gyógyító ellátás
költségével viszont a kérelmezőnem jogosult a méltányossági közgyógyellátásra sem, mivel a
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rendelet szerint a gyógyító ellátás költségének jelenleg a 6.783.-Ft-ot el kell érnie a
jogosultság megszerzéséhez.
Ezért javasolta a gyógyító ellátás költségének, mint jogosultsági határnak csökkentését a
nyugdíjminimum 25%-áról (6.783.-Ft-ról) a 20%-ára (azaz 5.426.-Ft-ra).

Negyedik: Módosulnak a tervezetben az egyedi térítési díjtámogatás jogosultsági feltételei is.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőbölcsődés, óvodás és alsó tagozatos
gyermekek ingyenesen étkeznek, a tartósan beteg gyermeket nevelő, három vagy több
gyermekes családok és a felsőtagozatos, valamint középiskolás rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülődiákok 50%-os normatív kedvezményre jogosultak. Sok esetben a
normatív kedvezményen felül megmaradó térítési díj megfizetése nagy terhet jelent a
családok számára. A rendelet-tervezet a normatív kedvezményben részesülőket nem zárja ki a
térítési díjtámogatásra jogosultak közül, feltéve, hogy az egyéb feltételeknek is megfelelnek.
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy Szolnok Megyei Jogú Város családjai érzékelhető
módon részesüljenek olyan támogatásban, amely segíti az anyagi terhek elviselését.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, melyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y:

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Támogatja az előterjesztést, de mind a háziorvosok, mind a
betegek nevében elmondta, hogy a közgyógyellátás ilyen módon történőmegváltoztatása több
ember egészségét veszélyezteti, ugyanis jelenleg már több százan estek ki a rendszerből és ők
sem értik, és számára is érhetetlen módon történt ez a szabályozás, hiszen attól még lehet
valaki krónikus beteg és tartós kezelésre szoruló, hogy nem jogosult szakorvosi gyógyszer
felírására, vagy szakorvosi véleményezésre, de ettől még nagyon magasak lehetnek a
költségei. A háziorvosok is tapasztalják, hogy a 3 hónapra kiírt gyógyszereket a betegek nem
váltják ki, mivel nem képesek rá a jelenlegi körülmények között. Az, hogy ez a kb. 300 ember
most visszakerül a rendszerbe nagyon komolyan támogatandó.

Szalay Ferenc: Egyetértve Jánosiné Dr. Bene Ildikó képviselőasszonnyal, ki lehet jelenteni,
hogy az önkormányzat kiemelten figyel azokra az emberekre, akik önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe kerültek. A fogadónapokon a megjelenők kb. 60-70%-a ezzel a
problémával keresi meg. A kisgyermekes családoknál a helyi közlekedés támogatása is
megítélése szerint nagyon komoly intézkedés, amelyet egyébként július 1-től vehetnek
igénybe. A mostani rendeletet is azért kell megalkotni, hogy erre jelentkezni lehessen, nehogy
kimaradjon valaki. A közhírelés lehetőségét is nagyon komolyan kell venni.
A hulladékdíj kezelésénél is sokan élnek a lehetőséggel. A hulladékdíj támogatás is így
szociális alapon tisztességes rendszernek mondható. Megköszönte az előterjesztés
előkészítésében résztvevők munkáját.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következőrendeletét:
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30/2007. (VI.21.) KR. rendelet
a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermek-
védelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR.
sz. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján, a pénzbeli és a
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
többször módosított 56/1995.(XII.22.)KR. sz. rendeletét (továbbiakban: KR) az alábbiak
szerint módosítja:

1. §

A KR. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az Sztv. 50. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult

személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri és az egy főre jutó havi
nettó családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedülélőkérelmezőesetén 250%-át.”

2. §

(1) A KR. 11/A. § (8) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződés vagy számla másolatát, mely a

kérelmező, vagy házastársa, élettársa nevére szól,”

(2) A KR. 11/A. § (9) bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:
„A jogosultság megszűnéséig járó támogatás kifizetése a (7) bekezdésben foglaltak alapján
történik. A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt
házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülőés testvér egymást követő
sorrendben veheti fel.”

3. §

(1) A KR. 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Egyedi térítési díjtámogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át.

(2) A KR. 13. § (4/a) bekezdése hatályát veszti.

(3) A KR. 13. § (7) bekezdésében a „Segélyezési Osztály” szövegrész helyébe „Szociális
Támogatások Osztálya” szövegrész kerül.

(4) A KR. 13. § (8) bekezdés a.) pontjában „az önálló Segélyezési Osztályhoz” szövegrész
helyébe „a Szociális Támogatások Osztályához” szövegrész kerül.

(5) A KR. 13. § (8) bekezdés a.) pontjának utolsó mondata hatályát veszti.
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(6) A KR. 13. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kedvezmény mértéke a normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj
a) 50%-a, ha a család egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkor összegét
nem haladja meg,
b) 25%-a, ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át.

4. §
Átmeneti rendelkezés

A Gyvt. 148. §-a szerinti normatív kedvezményre jogosultak egyedi térítési díjtámogatás
iránti kérelmüket a 2007/2008. tanévre vonatkozóan 2007. szeptember 15-ig nyújthatják be az
ellátást biztosító nevelési-oktatási intézményhez, mely kérelmeket az intézmények 2007.
szeptember 30-ig juttatják el a Szociális Támogatások Osztályához.

5. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, mely
e rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A folyamatban lévőügyekben 2. § (2) bekezdésben
foglaltakat kivéve, a kérelem benyújtásakor hatályos KR. rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) A KR. módosításáról szóló 16/2007.(IV.5.) KR. rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„E rendelet a 2007. június 21. napján lép hatályba, kivéve a KR. 11/B.§ (7) bekezdését,
melynek hatályba lépése 2007. május 1.”

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 21-i ülésén.

X. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Televízió Zrt. cégvezetőjének megbízására

Szalay Ferenc: Az előterjesztésben szereplőszemélyek írásban hozzájárultak a napirendi
pont nyílt ülésen történőtárgyalásához.
A képviselők megkapták a Szolnok TV Zrt. Igazgatósága és a FelügyelőBizottsága
véleményét.
A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság.

Felkérte Ferenczné Teleky Évát, az oktatási bizottság elnökét a bizottság határozatának
ismertetésére.

Ferenczné Teleky Éva: „Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének oktatási bizottsága
véleményezte Szolnok Televízió Zrt. cégvezetőjének megbízására vonatkozó előterjesztést és
egyik változat elfogadását - mindhárom pályázónál 4 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett
sem támogatta.„
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Szalay Ferenc: Ismertette a napirendi pont tárgyalásnak menetét: minden pályázónak
lehetőséget biztosít a közgyűlés 2 percben pályázatának ismertetésére. Az ismertetés után a
közgyűlés tagjai részére kérdések, majd vélemények feltevésére lesz lehetőség. A döntés a
pályázók jelenlétében történik.

Harcsa Béla: 30 éve dolgozik a televíziós szakmában. Több televízió létrehozásában
közreműködött, ezek közül az egyik legnagyobb volt az ATV, amelyet alapított és 10 évig
vezetett. Részt vett a Duna TV megalapításába, több külföldi televíziónak is dolgozott.
Jelentős tapasztalatokat szerzett a televíziózás területén. A jövőre nézve három pontra építené
a munkáját: az elsőa nyitottság. Ez nagyon fontos. A lényege az, hogy a szolnokiak sok
információt kapjanak Szolnokról, jöjjenek kintről is, de a világ felé is jussanak el ezek az
információk. Ennek meghatározó módja a hálózatosodás. Olyan műsort kell megalkotni, ami
országosan és régiószinten is érdekes. Egész napos műsorszerkezetet szeretne létrehozni, ha
kell rotációban. Ez alkalmas lesz a bevételek növelésére is. A harmadik az internet és a
digitális világ. Ebben mindenképpen részt kell venni, ehhez olyan műsorokat kell készíteni és
olyan műsoridőmennyiséget, amely lehetőséget ad a kilépésre a digitális-szintérre.

Kérdés, vélemény a pályázóval kapcsolatban nem hangzott el.

Hortobágyi Zoltán: Elmondta, hogy többnyire Szolnokon élt. A pályázatában is leírta, hogy
városi televízióban gondolkodik. Véleménye szerint már megszületett a döntés a pályázókról,
de megjegyezte, hogy a városról kell szólni a televíziónak, hiszen a városi adófizetőpolgárok
pénzéből készül a mai napig is. Többletbevételre kell szert tenni. A jelenlegi televíziót meg
kell újítani, fel kell gyorsítani, mai televízióvá kell tenni. Ez vonatkozik az ott dolgozók
mentalitására, a képi megjelenésre, a tartalmakra. Új műsorokat kell kitalálni. A jelenlegi
társulattal is megoldható ez nagyobbrészt, nyilván szerkezeti változásokat el lehet képzelni.
Többletbevételre azért van szükség, hogy minél kevesebb pénzt kelljen kivenni a közös
kasszából.

Kérdés, vélemény a pályázóval kapcsolatban nem hangzott el.

Tóth József: A pályázatában leírta, hogy mit szeretne továbbfolytatni a televízióban. Felhívta
a figyelmet, hogy a Szolnok TV zavarelhárítását és a technikai fejlesztés harmadik lépcsőjét
mindenképpen meg kell oldani, bárki lesz a pályázat nyertese.

Kérdés, vélemény a pályázóval kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: A határozati javaslat 3 változatot tartalmaz, melyről a következők szerint kell
szavazni: a változatokról ABC sorrendben szükséges szavazni. Megköszönte mind a három
pályázatot. Hasznos gondolatok lettek megfogal-mazva minden pályázatban, amelyek a
későbbiekben hasznosíthatók.
Bejelentette, hogy amennyiben valamelyik változat megkapja a szükséges számú igen
szavazatot, úgy a többi változatról már nem kell szavazni.

Részszavazást rendelt el Harcsa Béla pályázatáról: megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 15 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett a közgyűlés Harcsa Béla pályázatát fogadta el.
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A végszavazásban megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5
tartózkodás mellett meghozta a következőhatározatot:

156/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok TV Zrt. cégvezetőjének megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 32.§, valamint a Szolnok TV Zrt. alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés megállapítja, hogy a Szolnok TV Zrt. cégvezetői pályázatára érkezett három
pályázat érvényes.

2./ A Szolnok TV Zrt. cégvezetőfeladatainak ellátásával 2007. július 1. napjától 2011. június
30. napjáig Harcsa Bélát bízza meg.

3./ Felkéri a megbízottat, hogy intézkedjen a változástól számított 30 napon belül a
Cégbírósági nyilvántartásba vételről.

4./ Felhatalmazza a Közgyűlés a Szolnok TV Zrt. Igazgatóságát, hogy a cégvezetődíjazását
állapítsa meg.

5./ A pályázati felhívást elfogadó 98/2007.(IV. 26.) számú közgyűlési határozatot hatályon
kívül helyezi.
Határidő: 3.) pont vonatkozásában: a változástól számított 30 nap
Felelős: cégvezető
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti és Munkaügyi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: megbízott személy, és a pályázók a pályázati anyag visszaküldésével
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság cégvezetőáltal
Szolnok TV Zrt. Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

Szalay Ferenc a határozathozatalt követően megköszönte Tóth József 14 év alatt végzett
munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben megtalálják a közös munka lehetőségét.
Továbbra is számít a munkájára Szolnok városában. Hortobágyi Zoltán pályázónak is
megköszönte a pályázatát azzal, hogy az abban leírtakat hasznosítani tudják.
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XI. napirendi pont:
Előterjesztés a családi napközi ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés
módosítására

Dr. Kállai Mária: Az önkormányzat 2005. évben kötött ellátási szerződést a családi napközi
ellátás biztosítására. Akkor a napközi ellátásnál a normatíva igénylésben volt szerepe az
önkormányzatnak. Ebben az időszakban még 100%-os normatívára volt jogosult a napközi. A
törvényi változásokat követően csak 30% normatíva igénylésre jogosult. Ez nehézségeket
jelent, ezért a határozat egyik javaslata, hogy az ellátási szerződés a szociális szakfeladat
terhére egészüljön ki azzal, hogy 250.000.-Ft évi támogatást biztosít a város. A törvényi
változás miatt a szerződést is változtatni kell úgy, hogy a normatíva igénylésére a szolgáltató
jogosult.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

157/2007. (VI.21.) közgyűlési határozat
a családi napközi ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosí-
tásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzattokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 14. § (3) bekezdése, 15. § (2)
bekezdése, 43. §, valamint 97. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, Gyenge Istvánné
egyéni vállalkozóval kötött ellátási szerződés módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a polgármesteri hivatal szervezeti
egységei

2./ Gondoskodni kell a 2007. évi díj, 250.000.- Ft átutalásáról a szociális szakfeladat terhére.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a polgármesteri hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
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Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Gyenge Istvánné egyéni vállalkozó

157/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szerződés-módosítás

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.), továbbiakban Önkormányzat, képviseletében Szalay Ferenc polgármester,

másrészt Mese-vár Családi napközit üzemeltetőGyenge Istvánné egyéni vállalkozó (5000
Szolnok, Rák u. 31.), továbbiakban: Vállalkozó, között

a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
81. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 43. §-ában, valamint 97-98. §-aiban foglaltak
alapján.

Felek kijelentik, hogy 2005. november 1. napján a 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési
határozattal elfogadott ellátási szerződést (továbbiakban ellátási szerződés) kötöttek családi
napközi működtetésére, melyet az alábbiak szerint módosítanak:

1./ Az ellátási szerződés III. 2. és III. 3. pontja helyébe az alábbi III. 2. és III. 3. pont lép:
„III.
2. Gyenge Istvánné egyéni vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatásért évente bruttó 250.000.-
Ft, azaz kettőszázötvenezer forint díjra jogosult.
Az éves támogatás átutalása a helyi költségvetési rendelet elfogadását követően történik.
A szolgáltatás töredékévben történő biztosítása esetén - tekintettel a II. 7./ pontban
rögzítettekre - az önkormányzat által biztosított éves összeg időarányos része jár.
Vállalkozó az ellátási szerződés keretében nyújtott támogatásról szóló pénzügyi és szakmai
beszámolót minden tárgyévet követő év január 20. napjáig az Önkormányzat részére
megküldi.
3. A családi napközi működtetését és az ahhoz szükséges tárgyi feltételeket Gyenge Istvánné
egyéni vállalkozó biztosítja saját intézményén belül Szolnok, Rák utca 31. alatti telephelyen.”

2./ Az ellátási szerződés további része egyebekben változatlan marad.

3./ Az ellátási szerződés módosítása 2007. július 1. napjától hatályos.

Felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag írják alá.

Szolnok, 2007………………

Gyenge Istvánné Szalay Ferenc
egyéni vállalkozó polgármester
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XII. napirendi pont:
Előterjesztés a címzetes igazgatói címek adományozására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Három címzetes igazgatói kinevezésre kerül sor. Hegedűs János, Dr. Kállai
Mária, és Polónyi Jánosné személyében. Mindhárman azon a területen, ahol igazgatóként
dolgoztak, kiemelkedő munkát végeztek. Megítélésük kimagasló, ami nem csak a
közgyűléstől, hanem az általuk vezetett intézmény dolgozóitól, a gyermekektől, és szülőktől
is ismert. A javasolt személyek méltóak erre címre, mint ahogy méltó volt Kovács Libor,
Botka Lajosné, Káplár József, valamint M. Román Béla, akik szintén ebben a címben
részesültek.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

158/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
címzetes igazgatói címek adományozásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet 5. § (19) bekezdése, valamint a címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.)
KR. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Magas szintűszakmai, igazgatói munkája elismeréséül a közgyűlés Dr. Kállai Mária
részére 2006. október 11. napjától címzetes igazgatói címet adományoz.

2./ Magas szintűszakmai, igazgatói munkája elismeréséül a közgyűlés Hegedűs János
részére 2007. február 27. napjától címzetes igazgatói címet adományoz.

3./ Magas szintűszakmai, igazgatói munkája elismeréséül a közgyűlés Polónyi Jánosné
részére címzetes igazgatói címet adományoz.

Értesülnek: Dr. Kállai Mária
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Hegedűs János
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakiskola
Polónyi Jánosné
Liget Úti Általános Iskola és ElőkészítőSzakiskola
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
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XIII. napirendi pont:
Beszámoló a 2006. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott Környezetvédelmi Alap
felhasználásának elfogadásáról

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

159/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a 2006. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott Környezetvédelmi Alap
felhasználásának elfogadásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (4) bekezdés és (6) bekezdés b) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, figyelemmel a tv. 23. § (2) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott
Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői

XIV. napirendi pont:
Előterjesztés közterületek elnevezésére

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Dr. Póta Sándor: Örömmel fogadta az előterjesztés, és hogy újabb nevek merültek fel.
Megjegyezte 2006. évben volt Deák Ferenc születésének 150. évfordulója, ezért kérte, találják
meg annak módját, hogy Szolnok belvárosában az egyik közterületet Deák Ferencről
nevezzék el.
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Tóth Ferenc: Köszönetét fejezte ki, hogy a város vezetése messzemenően figyelembe vette a
civil szervezetek kezdeményezését, illetve a helyi lakosok véleményét.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

160/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
közterületek elnevezéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyarországi hivatalos földrajzi nevekről szóló,
többször módosított 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet 4.§ (1) bekezdés b./ pontja alapján,
figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségűszervek feladat- és hatásköreiről szóló többször módosított 1991. évi
XX. törvény 39. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőhatározatot hozza.

1. Szolnok, Széchenyi városrész területén kialakított közterületnek –2007. július 1-jétől - a
következőutcanevet adja:

Az utca
helyrajzi száma neve

8818/11 Hanzély Pál

2. A Holt-Tiszaparti üdülőterületen kialakított közterületnek –2007. július1-jétől - a
következőutcanevet adja:

Az utca
helyrajzi száma neve

15815/8 Csenge

3. A szandaszőlősi városrészben kialakított utcáknak -2007. július 1-jétől - a következő
utcanevet adja:

Az utca
helyrajzi száma neve

10651/2 Egres

11368/11 Munkácsy Mihály

4. A Hoksári és Pintér utcák által határolt 5764 helyrajzi számú területet 2007. július 1-jétől
Dancsi József térnek nevezi el.

5. A Szolnok Ispán körút, Ady Endre út, Móra Ferenc út és Ságvári Endre körút által határolt,
1428/32 helyrajzi számú terület elnevezését 2007. július 1-jétől Szolnok Ispán térre
változtatja.
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A közterület elnevezés megváltoztatása nem érinti a területen lévőSzolnok Ispán körút és
Móra Ferenc út elnevezését és az utcákban önálló helyrajzi számú ingatlanok házszámozását.

6. Az utcanevek megállapításával, valamint a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosait
és az ott lakókat értesíteni kell.

Határidő: 2007. július 31.

7. E határozatról értesíteni kell mindazon szerveket, melyeknek feladatuk végzéséhez a
határozat ismerete szükséges.

Határidő: 2007. július 31.

8. Az elnevezés megállapítását – nyilvántartásba vétel céljából – jelenteni kell az IRM
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak.

Határidő: 2007. július 31.

9. Jelen határozattal megállapított közterület elnevezésnek megfelelő utcanévtábla
elhelyezéséről gondoskodni kell.

10. A Szolnok Ispán körút és Móra Ferenc út önálló helyrajzi számmal történőellátása
érdekében a szükséges intézkedést meg kell tenni.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Dr. Szakali Erzsébet jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Közigazgatási Igazgatóság
Műszaki Igazgatóság

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói

XV. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű, Újszász, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Tószeg, Vezseny, Tiszapüspöki, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Tiszajenő, Szászberek,
Csataszög, Besenyszög és Szajol önkormányzatai között a 2008-2012. évi csípő-
szúnyogok elleni védekezésről, és annak közös finanszírozásáról szóló együttműködési
megállapodás jóváhagyására

Szalay Ferenc. A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási és a pénzügyi
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok, Törökszentmiklós, Martfű, Újszász, Rákóczifalva, Rákócziújfalú,
Tószeg, Vezseny, Tiszapüspöki, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Tiszajenő,
Szászberek, Csataszög, Besenyszög és Szajol önkormányzatai között a 2008-
2012. évi csípőszúnyogok elleni védekezésről, és annak közös finanszíro-
zásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltakra, az alábbi
határozatot hozza:

1.) A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltak alapján a csípőszúnyogok
elleni 2008-2012. évi védekezésre, annak finanszírozására együttműködési megállapodást köt
Törökszentmiklós, Martfű, Újszász, Rákóczifalva, Rákócziújfalú, Tószeg, Vezseny,
Tiszapüspöki, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Tiszajenő, Szászberek, Csataszög, Besenyszög és
Szajol önkormányzataival, és azt 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást
jóváhagyja.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az érintett önkormányzatokkal
való tárgyalásra és az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. július 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységi

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai

161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 1. sz. melléklete

Együttműködési megállapodás

amely létrejött: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér
9.)Törökszentmiklós Város Önkormányzata ( 5200 Törökszentmiklós,Kossuth Lajos u. 135.)
Martfű Város Önkormányzata (5435 Martfű, Szent István tér 1.), Újszász Város
Önkormányzata (5052 Újszász, Szabadság tér 1.), Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata
(5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.), Rákócziújfalu Község Önkormányzata (5084
Rákócziújfalu, Sallai út 26.), Tószeg Község Önkormányzata (5091 Tószeg, Rákóczi út 37.),
Vezseny Község Önkormányzata (5033 Vezseny, Templom út 1.), Tiszapüspöki Község
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Önkormányzata (5211 Tiszapüspöki, Főút 93.) Szászberek Község Önkormányzata ( 5053
Szászberek, Béke út 1.),Csataszög Község Önkormányzata (5064 Csataszög, Szebb Élet u.
29.) Tiszavárkony Község Önkormányzata (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.)
Besenyszög Község Önkormányzata (5071 Besenyszög, Dózsa Gy.út 4.) Szajol Község
Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1.), TiszajenőKözség Önkormányzata (5094
Tiszajenő, Vasút út 11.) Zagyvarékas Község Önkormányzata (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út
56.) között az alábbi feltételek mellett:

1. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a csípőszúnyog elleni 2008 - 2012. évi
védekezést közösen nyílt közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval végeztetik, és
közösen finanszírozzák.

2. Az együttműködőönkormányzatok a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a közös
védekezés szervezésével és lebonyolításával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát
bízzák meg, aki a megbízást jelen megállapodás aláírásával elvállalja.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása a közbeszerzési eljárás
megindításával kezdődik, és az együttműködők közötti tételes elszámolással fejeződik be.
Ennek során ellátja a közbeszerzésekről szóló, 2003. évi CXXIX. törvény alapján a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőt terhelőfeladatokat, amely különösen: az ajánlati
felhívás elkészítése, az eljárás megindítása, a dokumentáció elkészítése és az ajánlattevők
rendelkezésre bocsátása.
Az ajánlatok átvétele és bontása, a bíráló bizottság tevékenységének koordinálása, a döntési
javaslat Városfejlesztési Bizottság elé terjesztése, az eredményhirdetés, valamint a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetmények, egyéb ügyiratok elkészítése.
Jogaira és kötelezettségeire, valamint felelősségére a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

4. A vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével az általa megajánlott
egységáron – a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező vállalkozási
szerződésben rögzített, valamint a nyertes ajánlattevőajánlata szerinti feltételek mellett –
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata köti meg.

5. A védekezés lebonyolítását Szolnok város önkormányzata koordinálja. A védekezések
idõpontjainak kijelölését, módszereinek meghatározását - a védekezésben érintett
önkormányzattal egyeztetve – a felkért szakértővégzi.
Amennyiben a védekezéshez a Magyar Turisztikai Hivatal támogatást nyújt az érintett
években, azt az akkori szerződés arányai szerint osztják meg az együttműködők.
Ha a támogatás részeként nem áll rendelkezésre szakértő, erről az önkormányzatoknak
együttesen kell gondoskodniuk.

6. A Szolnok környéki önkormányzatok a 2008 - 2012. évi védekezéshez a
költségvetésükben védekezésre tervezett pénzügyi forrást (amely összeget a 1. sz. melléklet
tartalmazza) három egyenlőrészletben – május 15-ig, június 15-ig, és szeptember 15-ig
Szolnok város önkormányzat részére átutalják az OTP Zrt-nél vezetett 11745004-15408930
számú költségvetési számlára.
A vállalkozó által, az eredményes védekezések alapján kiállított, a szakértőáltal leigazolt
számla kiegyenlítéséről Szolnok város önkormányzata intézkedik.
Az utolsó védekezést követően benyújtott végszámla alapján Szolnok város önkormányzata
tételes elszámolást küld valamennyi együttműködőnek.
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7. Jelen együttműködési megállapodás az együttműködőönkormányzatok polgármestereinek
aláírásával jön létre.

Szolnok, 2007.

……………………………… …………………………………
Szalay Ferenc polgármester Dr. Juhász Enikőpolgármester

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Dr.Bakonyi Péter polgármester Molnár Péter polgármester
MartfűVáros Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Tóth Lajos polgármester Kecskés János polgármester

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Papp István polgármester Hatvani Lajos polgármester

Tószeg Község Önkormányzata Vezseny Község Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Polgár István polgármester Vasas Zsuzsanna polgármester

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Szászberek Község Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Balogh Zoltán polgármester Mészáros Zoltán polgármester

Besenyszög Község Önkormányzata Tiszavárkony Község Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Szőlősi József polgármester Puskás Béla polgármester

Szajol Község Önkormányzata TiszajenőKözség Önkormányzata

……………………………… …………………………………
Pomázi Ferenc polgármester Agócs Gyula polgármester

Csataszög Község Önkormányzata Zagyvarékas Község Önkormányzata

1. sz. melléklet

A Szolnok és környéki önkormányzatok
(a 2008-2012. közötti időszakban)

az alábbi összegeket kívánják szúnyoggyérítés szakfeladatra
betervezni a költségvetésükben

(az adatok egy évre vonatkoznak – mind az öt évben azonos összegekkel kell
kalkulálni!)

Résztvevőönkormányzat neve Terület (ha) Becsült érték
(adatok eFt-ban)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.750 37.000
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Törökszentmiklós Város Önkormányzata 200 3.000
MartfűVáros Önkormányzata 270 1.000
Újszász Város Önkormányzata 400 1.000
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata 150 1.100
Rákócziújfalu Község Önkormányzata 75 320
Tószeg Község Önkormányzata 200 720
Vezseny Község Önkormányzata 100 216
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 200 1.300
Szászberek Község Önkormányzata 102 400
Besenyszög Község Önkormányzata 332 1.000
Tiszavárkony Község Önkormányzata 130 600
Szajol Nagyközség Önkormányzata 200 1.400
TiszajenőKözség Önkormányzata 144 200
Csataszög Község Önkormányzata 50 150
Zagyvarékas Község Önkormányzata 180 1.200

XVI. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint 15 település gesztora és a
Magyar Turizmus Zrt. között kötendő csípőszúnyog elleni 2007. évi védekezés
támogatásáról szóló megállapodás jóváhagyására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási, a városfejlesztési és a
pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

162/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 15 település gesztora és
a Magyar Turizmus Zrt. között kötendőcsípőszúnyog elleni 2007. évi
védekezés támogatásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltakra, az alábbi
határozatot hozza:

A Közgyűlés a határozat mellékletét képezőMagyar Turizmus Zrt-vel kötendőmegállapodást
jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. június 30.
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai

162/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t melléklete

M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött
e g y r é s z r ől a Magyar Turizmus Zártkörűen MűködőRészvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Hold u. 1.
cégjegyzékszám: 01-10-041364
adószám: 10356113-2-41
bankszámlaszám: 10300002-20392752-00003285
képviseli: Ujvári Ágnes és Lukenics János
kapcsolattartó: Mártonné Máthé Kinga
elérhetőség: 488-8763
a továbbiakban MT Zrt.,

m á s r é s z r ől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Gesztor
székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
cégjegyzékszám: ……-………
adószám: 15408930-2-16
bankszámlaszám: 11745004-15408930-00000000
képviseli: Szalay Ferenc polgármester
kapcsolattartó: Dénes Gábor
elérhetőségek: 06/56-503-497
a továbbiakban Szolnok Megyei Jogú Város

(a társulásban résztvevőönkormányzatok felsorolása a megállapodás 1. számú mellékletét
képezi)

között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

I. A megállapodás tárgya

1. Az idegenforgalmilag frekventált 1. sz. melléklet szerinti területeken a turisták
komfortérzetének javítása céljából Felek megállapodnak a csípőszúnyog elleni 2007. évi
védekezés közös finanszírozásáról az alábbiak szerint:
- a csípőszúnyogok elleni 2007. évi védekezés az MT Zrt. (a szükséges forrást a Turisztikai
Célelőirányzat biztosítja) és Szolnok Megyei Jogú Város előzetes egyeztetése alapján
kétoldalú finanszírozással történik.
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- a védekezés szervezését és lebonyolítását Szolnok Megyei Jogú Város rá irányadó
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - adott esetben közbeszerzési eljárás keretében -
kiválasztott kivitelezővel köteles elvégeztetni, valamint a védekezések időpontjainak
kijelölését, módszereinek meghatározását, az irtás biológiai és műszaki ellenőrzését hasonlóan
kiválasztott szakértővel felügyeltetni,
- a közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerülővállalkozóval Szolnok Megyei Jogú Város ill.
az általa megjelölt önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) köt szerződést, az eljárás
nyertese által megajánlott egységárakon.

II. Elszámolás

1. Az MT Zrt. vállalja, hogy a csípőszúnyog-gyérítés költségének felét, de maximum
2.000.000.- Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot a szúnyoggyérítési munkálatok elvégzését
követően Szolnok Megyei Jogú Város által kiállított és a szakértőigazolásával és részletes
elszámolással ellátott számla alapján, a számla kézhezvételét követő30 napon belül átutalja a
OTP Bank Zrt. Észak-Alföldi Régió Szolnoki Igazgatóság bank 11745004-15408930-
00000000 számú számlájára. A számlán fel kell tüntetni a megállapodás MT Zrt-nél
alkalmazott költséghelyét.
A számlához csatolni kell a szúnyoggyérítést végzőkivitelezőés a szakértőáltal kiállított
számlákat és ezek kifizetését igazoló bizonylatokat, az elvégzett munkálatok szakértői
igazolását és a hatékonyságról szóló szakértői véleményt.
2. Szolnok Megyei Jogú Város számlája akkor számít megfizetettnek, amikor az MT Zrt.
számlavezetőpénzintézete a számláját annak összegével megterheli.
3. Késedelmes fizetés esetén Szolnok Megyei Jogú Város mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfelelőkésedelmi kamat felszámítására jogosult.
4. A teljesítést az MT Zrt. részéről Ujvári Ágnes hálózati igazgató igazolja.

III. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodás aláírásával Szolnok Megyei Jogú Város tudomásul veszi, hogy sem ő, a
társulásban résztvevő tagok más, a Turisztikai Célelőirányzatból finanszírozott
szúnyoggyérítési pályázaton nem vehetnek részt, illetve részvétel esetén az ezen
megállapodás alapján már esetlegesen társfinanszírozott összeg az MT Zrt. részére teljes
egészében visszajár.

2. Szolnok Megyei Jogú Város tudomásul veszi, hogy az MT Zrt. csak abban az esetben
köteles a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésére, amennyiben szakértőa SZEMP-AIR
Kft. által elvégzett szúnyoggyérítést folyamatosan felügyelte, és annak legalább 80 %-os
hatékonyságát igazolta. Ennek elmaradása esetén a SZEMP-AIR Kft. társfinanszírozásra nem
jogosult.

3. Felek jelen megállapodásukat 2007. június 15-től 2007. október 30-ig terjedőhatározott
időre kötik. Szolnok Megyei Jogú Város számláját annak mellékleteivel 2007. október 30-ig
köteles benyújtani.

4. A felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződéssel, annak értelmezésével, teljesítésével,
illetve a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket jóhiszeműen egymás között észszerűrövid időn belül rendezzék. Amennyiben a
kialakult vita békés rendezésére mégsem kerülhet sor, úgy a felek a jogviták eldöntésére
hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
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5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, azt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Budapest, 2007. ……… hó ..... napján

………………………… ………………………
Magyar Turizmus Szolnok Megyei Jogú Város

Zártkörűen MűködőRészvénytársaság Szalay Ferenc
polgármester

Melléklet:
- a társulásban résztvevőönkormányzatok
- a gyérítési terület leírása, hektárokkal, a gyérítés módjának (légi, földi, biológiai,

kémiai) megjelölésével
1. sz. melléklet

A Szolnok és környéki önkormányzatok listája

Résztvevőönkormányzat neve Terület
(ha) Gyérítés módja

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.750 légi kémia
földi melegköd

biológia

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 200 légi kémia
földi melegköd

MartfűVáros Önkormányzata 270 légi kémia
Újszász Város Önkormányzata 400 légi kémia
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata 80 légi kémia
Rákócziújfalu Község Önkormányzata 75 légi kémia
Tószeg Község Önkormányzata 200 légi kémia
Vezseny Község Önkormányzata 93 légi kémia
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 75 légi kémia

földi melegköd
Szászberek Község Önkormányzata 102 légi kémia
Besenyszög Község Önkormányzata 332 légi kémia
Tiszavárkony Község Önkormányzata 130 légi kémia
Szajol Nagyközség Önkormányzata 200 légi kémia

földi melegköd
TiszajenőKözség Önkormányzata 102 légi kémia
Zagyvarékas Község Önkormányzata 170 légi kémia
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XVII. napirendi pont:
Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai
Kollégiumhoz való csatlakozási szándékra

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a pénzügyi bizottság, melyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

163/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai
Kollégiumhoz való csatlakozási szándékról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
8 § (1) bekezdésében, az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv. 2. §-ában biztosított jogkörében
eljárva a következőhatározatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai Kollégiumhoz, annak
megalakulása esetén, alapító tagként csatlakozni kíván.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai Kollégiumában, annak megalakulása esetén, Szolnok
Megyei Jogú Város polgármestere képviseli.

3./ Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai Kollégiumának
megalakulása esetén az alapító tagsággal járó tagdíj éves összegét - melynek összege 10.000.-
Ft/év -, a mindenkori költségvetésben biztosítani kell.

4./ A Kollégium megalakulásáról, működésének körülményeiről, az ülésen hozott döntésekről
a Közgyűlést a „két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztató tudomásul vételéről” szóló napirend keretében tájékoztatni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: a 4. pont esetén: 2007. szeptember, majd folyamatos
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a PH szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
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XVIII. napirendi pont:
Előterjesztés a szolnoki gyalogos és kerékpáros híd megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 130/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat módosítására és
aktualizálására

Szalay Ferenc: Kérte a határozati javaslat 1. pontjának 3. sorában a „szerződés” szó után
beírni a következőszövegrészt: „…amely a határozat mellékletét képezi.”
A határozat 3. pontja az alábbiak szerint változik: „Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanulmánytervek részletes tervezési programjának
összeállításához, illetve az elkészült tanulmánytervek értékelésére a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Építész Kamara részvételével szakmai bíráló bizottságot hozzon létre, melynek
feladata - a tervezési program részeként - a hídfők környezetére vonatkozóan a környezet-
átalakítási, építészeti-műszaki ajánlások és vázlatok kidolgozása”. Ez azt jelenti, hogy a
kamara tevőlegesen be lesz vonva a munkálatokba.

A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási, a városfejlesztési, valamint a pénzügyi
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k :

Radócz Zoltán: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szükséges forrásokra a regionális
operatív program keretében kíván az önkormányzat pályázni. Kérte annak pontosítását, hogy
melyik prioritás, melyik ablakára?

Dr. Nagy Rózsa: Meg lehet-e mondani nagyságrendileg, hogy mennyibe kerülne egy közúti
híd megépítése arányosan a gyalogos- és kerékpárhíd költségeihez képest?

Szalay Ferenc: Az akciótervet a régió a következő időszakban fogja elfogadni. Az
akciótervnek meg vannak az ablakai, ahova pályázni lehet, a város rehabilitációs részéhez
tervezett a csatlakozás.
Felvetette, amennyiben kéri a közgyűlés, akkor a határozatban szerepelhet, hogy amennyiben
az ötös prioritás tartalmaz ilyen lehetőséget, akkor az önkormányzat oda fog csatlakozni.

Pataki Ferenc: Dr. Nagy Rózsa kérdésére elmondta, hogy egy közúti híd költsége függ attól,
hogy milyen sztenderekre készül, autópálya-híd, városi forgalmat lebonyolító hídtól
lényegesen eltér. Ahol egy hosszabb ártéri átvezetés van – Százlábú-híd – növeli a
költségeket. Ismert a városi projekt a keleti tehermentesítőTisza-híd megépítése. Ez kb. 23
milliárd forinttal szerepel a költségek között, ebben a hosszabb ártéri átvezetés mellett egy 1,5
km hosszúságú útszakasz megépítése is szerepel.

Szalay Ferenc: Maga a hídszerkezet megépítése ennek az összegnek nyilván a töredéke. A
Tisza-híd, mint amilyen Szolnokon van, kb. 4,5-5,5 milliárd forint. A hozzá kapcsolódó
infrastruktúra növeli az összeget. A gyaloghíd hozzávetőleg 1,0 milliárd forint körül lehet.

V é l e m é n y e k:

Radócz Zoltán: A legfrissebb adatokkal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról
rendelkezik, amelyre az Észak-alföldi Régió felküldte az utolsó véleményezési
dokumentumot, ami nyilvános. Itt egyetlen egy nagyobb keret van az 5.1.1. és ez integrált
szociális jellegűváros rehabilitáció.
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Nem látja azt, hogy valóban jó irányba halad-e az önkormányzat abban, hogy a ROP lett
megjelölve, mert ez az ablak nem alkalmas rá. Nincs meggyőződve arról, hogy ezen ablak
keretében pályázhat majd az önkormányzat. Magáról a gyaloghídról elmondta, hogy
valószínűleg lesz majd olyan alkalom, amikor szükség lesz a hídra, és igazából egy turisztikai
látványosság lesz, de most át kellene gondolni. Minden településfejlesztési projektnek kettő
része lehet: egyrészt a településfejlesztési projekt hogyan járul hozzá a településen élők
jólétéhez. Ez a híd ezt nem befolyásolná, ezzel nem lesz több a város. Meg szokták vizsgálni,
hogy egy ilyen turisztikai „attrakció” hogyan járul hozzá a településhez. Mennyiben jelent
megkülönböztetőerőt a többi településhez képest. Példaként említette Nyíregyházát, ahol
arról döntöttek, hogy 1,6 milliárd forintért „Esőerdőház”-at valósítanak meg. A cél az volt,
hogy a megvalósítás azoknak szólna, akik el akarnak jutni a településre, mint érdekességre.
Ezzel azt szerették volna a nyilvánosságnak elmondani, hogy a Kelet-Európai térségben nincs
ekkora nagy ócenárium, amivel a térség központja lehet. Az elmondottakat figyelembe véve
véleménye szerint olyan produktumot kellene elsősorban kitalálni, ami úgy járul hozzá a
településhez, ami arra fogja az embereket ösztönözni, hogy meg akarják nézni Szolnok
városát. Nem biztos, hogy ez olyan létesítmény lesz, ami vonzza a városba látogatókat.
Nagyon fontos a településmarketing, aminek a legfontosabb dolga, hogy olyan
produktumokat hozzon létre, amitől különlegessé válik egy település, és lehet beszélni róla.
Véleménye szerint most a városban nem a gyaloghíd az elsőtéma, amiről beszélnek az
emberek, vagy olyan turisztikai látványosság lenne, amiért például Dunántúlról eljönnének. A
tartózkodása a szavazásnál is ennek szól. Az fontos, hogy a 6,0 millió forintos tanulmányterv
elkészüljön, mert abból látható lesz, hogy mi valósulhat meg. Kétségesnek tartja, hogy a
pályázatot most kell benyújtani, még akkor is, ha lesz rá ablak, mert lehet, hogy egy
hasznosabb dolgot lehetne megpályázni. Az is ismert, hogy korlátlanul nem fog rendelkezésre
állni uniós forrás. Például ebbe a település-rehabilitációba nagy projektet valószínűleg egyet
fog nyerni az önkormányzat. Összesen két év alatt három nagy projekt van betervezve az
egész régióba.

Dr. Nagy Rózsa: Az utóbbi időben többen érdeklődtek tőle, hogy jó-e az a beruházási
sorrend, amiről a közgyűlés döntött. Ez nem csak erre a projektre vonatkozik, hanem például
a Kossuth tér kapcsán is sokat beszélnek az emberek arról, hogy a város autós közlekedése
hogyan fog alakulni a következőhónapokban. A beszélgetések során az is felmerült, hogy
nem kellene-e inkább egy városi közúti hídra pályázni. A Szandaszőlősről jövők a reggeli
órákban panaszkodnak, hogy kb. félóra, amíg bejutnak a városközpontig. A most folyó
átalakítás ezt az időt valószínűleg meg fogja növelni. A Kossuth téri beruházás előtt egy
városi közúti hídban kellett volna gondolkodni. Ezek a viták feléledtek akkor, amikor a
gyaloghídról az elképzelés megszületett. Át kellene gondolni, hogy lenne-e erőforrás és annyi
lobbi a városban, hogy még mielőtt a „nagy álom” a 4-es elkerülő, az M8-as megépülnének,
egy új hidat építsenek. Nem ellenzi a tanulmányterv elkészítését, de eszébe jutott a Széchenyi
lakótelepre tervezett szabadidőközpont terveinek megrendelése, amikor ígéretet kapott, hogy
meg fog valósulni. Akkor úgy érezte, hogy a 2,0 millió forint „kidobott” pénz volt, mert egy
időután ezeket a terveket nem lehet egy az egyben úgy használni, mert az évek során az
igények is változnak. Többek igényét tolmácsolva kérte, hogy gondolják át, hogy a fejlesztési
prioritások között nem kellene-e egy új Tisza híd.

Hegmanné Nemes Sára: Az önkormányzat elindult egy „Szolnok a Tisza fővárosa”
projekttel, ami komplex egyedi projekt lett volna. Ennek része volt eredetileg, a gyaloghíd, a
Tiszaliget közműfejlesztése, élményfürdő, fedett uszoda a Tiszaligetbe, 4 csillagos szálloda
építése, a Tiszaligeti sétány megerősítése, és a Damjanich uszoda. Ehhez képest az elsőkörös
egyeztetéseknél – a kormánypárti többségűRegionális Fejlesztési Tanács – a szakemberek
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mindent kivettek ebből a projektből, de benne hagyták a szállodát. Komoly viták voltak és az
egyeztetések során sikerült meggyőzni őket, nem biztos, hogy egy komplex egyedi projektből
a szálloda a legfontosabb, vannak fontosabb részek. A szálloda átkerült a turisztikai projektbe.
Kikerült a gyaloghíd azzal a ki nem mondott ígérettel, hogy a belvárosi rehabilitációnál lehet
rá pályázni. Ami benne maradt egyedi projekt, annak is örülni kell. Nem lehet tudni, hogy a
Regionális Fejlesztési Tanács mit fog rá mondani. Ehhez kapcsolódik a gyaloghídfejlesztés,
amelyre a belvárosi rehabilitáció kapcsán tud az önkormányzat pályázni. Véleménye szerint
ez a gyaloghíd nem öncél. A város egyik kitörési pontja a Tiszaliget és a turizmus. Valósuljon
meg a wellnes élményfürdő, szállodafejlesztés és nem szabad elfelejteni a campust. Azt a
campust, amelynek a megépítéséhez még az előzővárosvezetés ígérte meg a gyaloghidat és
együttműködési megállapodást kötött. Megítélése szerint ez a híd életet fog adni a
Tiszaligetnek, elérhetővé teszi azok számára is, akik most a Damjanich uszoda helyett a
Tiszaligeti strandra akarnak átmenni, de úgy gondolják, hogy gyalog, de még busszal is távol
van. Meggyőződése, hogy a híd a Tiszaligethez a belvárost közelebb hozza, ami kapcsolódik
a belvárosi rehabilitációhoz, mert azt is lehet mondani, hogy a Kossuth téri projekt folytatása.
A híd kapcsolódik a többi olyan egyedi projekthez, amit már napirend előtti kérdésben is
kérdeztek. Kérte Radócz Zoltán képviselőt, mint kistérségi vezetősegítsen abban, hogy mely
területen hogyan tud az önkormányzat pályázni. A nyíregyházi példáról elmondta, hogy egy
ócenáriumnál fontosabb egy szolnoki fedett uszoda. A gyaloghíd tervezése el fog indulni,
aztán majd kiderül, hogy mely soron talál hozzá az önkormányzat pályázati lehetőséget. A
ROP-ba és a KÖZOP-ba nem tud az önkormányzat pályázni belvárosi hídra. Ha nem talál az
önkormányzat támogató befektetőt, a Tiszaligeti területek vevőinek is hozzá kellene majd
járulni ahhoz, hogy a gyaloghíd költségeibe beszálljanak. Nem szabad elfelejteni a kötvényt
sem, mint segítséget, de csak akkor, amikor minden lehetőséget már megvizsgáltak és kiderül,
hogy csak a saját erőlehetséges.

Tóth Ferenc: Magyarország sok városában hasonló vita lehet, amikor a közgyűlés arról
beszél, hogy egy-egy város milyen irányba fejlődjön. Nem szeretné a gyaloghidat minősíteni
abban a vonatkozásban, hogy az vonzó, hasznos lesz-e a városnak, vagy nem. Felhívta a
figyelmet, hogy a hidat nem szabad kiragadni egy környezetből, hiszen komplex csomagról és
hosszú „kiérlelési” folyamatról van szó. Számos eleme van. Egy-egy elemét kiragadni nem
szabad. Elhangzott a kötvény lehetősége. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy óvná a várost
attól, hogy egy esetleges sikertelen pályáztatásnál saját erőből próbálja megvalósítani a hidat.
Az eredeti koncepció az volt, hogy a fejlesztési forrásokat meg kell többszörözni. Már
korábban is elmondta, ha a többszörös 10% önrész és a többi pályázati forrás mellett 45
milliárdot hozna a városnak, ez azt jelentené, hogy egy új várost lehetne kiépíteni. Ez
természetesen csak elképzelés. Véleménye szerint a híd tervezési folyamatának elindítása
pozitív dolog, lehetőséget kínál a városnak, és reményét fejezte ki, hogy pályázati forrást is
találnak hozzá.

Dr. Bozó Andrea: A városfejlesztési bizottság is véleményezte az előterjesztést. A
fontosságát bizonyította, hogy másfél órán keresztül folyt a vita, amiben részt vett a három
építész kamara képviselete is. A gyaloghídról elmondta, úgy érzi, hogy a közgyűlés kicsit
„fáziskésésben” van abból a szempontból, hogy most nem arról kell dönteni, hogy kell-e
gyaloghíd. Már korábban is pozitívan döntött a közgyűlés erről, tehát kell a híd. Ezért nem
érti azokat a felvetéseket, amelyek most kérdőjelezik meg, hogy kell-e, vagy nem. 2006.
áprilisban született a döntés. A jelenlegi előterjesztés azért van a közgyűlés előtt, mert a 10,0
millió forintos forrás, amit az Oktatási Minisztériumtól ígértek, nem érkezett meg. Az
önkormányzat most úgy gondolja, hogy 6,0 millió forinttal hozzájárul ahhoz, hogy a három
tanulmányterv elkészüljön, és ennek a városnak mégis legyen egy gyaloghídja.
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Meggyőződése, hogy sem a korábbi, sem a mostani közgyűlés nem „attrakcióként” fogta fel a
gyaloghíd kérdését. Élhetőbbé teszi a várost, mert a Tiszaligettel úgy kapcsol össze, hogy egy
zöldterületet biztosít, ami fontos a városnak, a turizmusnak. Az előterjesztés, illetve az abban
leírtak elfogadhatók, szebbé, jobbá teszik a várost, és ami még nagyon fontos, nem
konkurencia a közúti és a gyalog híd. A kettőnem üti egymást. Ez nem jelenti azt, hogy bárki
lemondott a közúti hídról, hiszen az is szükséges, mivel a jelenlegi híd áteresztőképessége
nagyon korlátozott.

Dr. Nemes András: Az aggályok eloszlatására elmondta, hogy természetesen szükség van
még egy hídra, de a kettőnem zárhatja ki egymást. Szolnok városszerkezetét tekintve eddig a
vidék és városi lét hátrányait egyesítette. Nem tudtak mit kezdeni a holt-Tisza parttal, nincs
kihasználva, és nem tudnak mit kezdeni az élőTisza-parttal sem. Ez a gyaloghíd reményt
adhat arra, hogy ezzel a két óriási kinccsel élni tudjon a város a jövőben. A városépítészek
már a 80-as évektől felfedezték, hogy a városépítészetnek a gyaloghíd is része lenne. A
városépítészet összeköthetőaz arculatteremtéssel, ami összeköthetőa gazdasági fejlődéssel.
Egy jól felépített városkép kialakításától függhet a turizmus, a befektetők megjelenése, a
módosabb, többet fogyasztó rétegeknek a letelepedését is elősegítheti. Nem kellene ettől félni,
lépni kell és azt az évtizedes lépéshátrányt, amit ezen a téren nem tettek meg, azt most meg
kell tenni. Szakemberek véleménye, hogy a világ nagy városai között három területen folyik a
verseny, egyrészt a fogyasztás, pénzügyi szolgáltatás, és a szórakoztatás kérdése. Kicsiben ez
Szolnokra is érvényes. Szeretné, ha a szolnokiak aktívan részt vennének a város
fejlesztésében, a tervek összeállításában, hiszen figyelembe kell venni az itt lakók véleményét
is. Örömmel vette tudomásul, hogy a Megyei Építész Kamara bevonásával történik a munka.

Radócz Zoltán: Kijelentette, hogy semmiféle fejlesztést nem akar megakadályozni. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy – egyetértve Dr. Nemes András véleményével – a településkép
nagyon fontos. Az elsőbenyomások létfontosságúak a városba érkezőnek. Ezért is indul a
Kossuth téri projekt, ami 2001-ben indult. 1,6 milliárd forinttal létrejön egy „termék” a
városban, amit használnak a városlakók. Ezek túlnyúlnak a településen, hiszen akkor jó egy
produktum, amikor az nem csak a település lakóinak szól. Azt kellene elérni, hogy
felfigyeljenek a városra. Ez a világban mindenhol így működik. Nem azt mondta, hogy nem
kell gyaloghíd, de lehet, hogy most van más és jobb dolog. Most folyik a városfejlesztési
stratégia, mely 2006-ban indult el. Ennek a projektjei sem zárultak le, novemberben kerül sor
az elfogadására. Ott kell majd megnézni, hogy milyen javaslatok érkeznek még be, amelyek
megkülönböztetőversenyerőt fognak nyújtani Szolnoknak.

Dr. Szegedi Károly: Az eddig elhangzott vita alátámasztja számára azt az igényt, hogy jó
lenne ha készülne egy olyan terv, ami szerint egységesen, együtt lehetne haladni, kihasználva
mindkét oldal lobbi erejét. Ez a napirend kihozta azt, hogy meg kellene gondolni, hogy most
ez következik-e. Szükségtelen, nem arról van szó. Beszélgetések során elhangzott az is, hogy
a Tiszaligetben az utat, a járdát is rendbe kellene hozni, parkolókat létesíteni. Ezeket a
dolgokat sorba kellene rakni, és eldönteni, ha kap az önkormányzat forrást, akkor mit valósít
meg, ha nem kap központi támogatást, akkor egy kicsit más sorrend legyen meghatározva.

Dr. Póta Sándor: Az anyagból kitűnik, hogy egy gyalogos és kerékpáros híd a jelenlegi
álláspont szerint - a KÖTIKÖVIZIG is úgy gondolta -, hogy városképi szempontból is jobb
helyre kerülhet. Mivel az anyagi lehetőség behatárolt, és látszik, hogy a közúti és gyalogoshíd
között nagy a különbség árban, ezért nem szabad a gyaloghíd építésének lehetőségét
elhalasztani. Ez mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy Szolnok városképe sokat
javuljon, és hogy a Tiszaliget szervesebben bekapcsolódjon a város életébe.
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A közúti híddal kapcsolatban elmondta, hogy a pillérek teherbíró-képességére kellene
szakmai véleményt kérni. „Arra még nem gondolt senki, hogy egy emeletes híd kerüljön
Szolnok közepére, ami már látvány szempontjából is idevonzaná a turistákat”?

Pataki Ferenc: Minden hozzászólásból a városért érzett felelősséget és jobbító szándékot
lehet érzékelni. Sok esetben elhangzik, hogy Szolnok úttörőszerepet játszik országos, vagy
régiós szinten bizonyos problémák kezelésében, feladatok megoldásában. Egyben viszont
nem jó az önkormányzat régiós szinten, a kész kidolgozott projektek és tervek tekintetében.
Nagyon sok tervet el kell még készíteni, hogy az egyes pályázatokhoz igazodva mindenhol
eredményesen tudjon fellépni a pénzek megszerzése érdekében. Ez a gyaloghíd önmagában
nem értékelhető, hiszen ez is a korábban kidolgozott „Szolnok a Tisza fővárosa” projekt
keretében, egy elemként szerepel. Olyan elemként, amelyek esetében a szinergiáknak döntő
fontossága van egyes elemek tekintetében, a városszerkezet formálásában, gazdasági és
társadalmi hatásaiban egyaránt. Az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadása három
dolgot jelent. A korábbi közgyűlési döntések egyértelműen rögzítették a híd helyét. Ehhez
képest a jelen előterjesztés kedvezőbb helyet jelöl, városszerkezeti és a város egyéb
településszerkezeti, épített környezeti alakítására vonatkozó kérdések vonatkozásában.
Vannak az önkormányzatnak megkötött megállapodásai, szerződései. Ezek a határidők
elmúltával így nem valósulnak meg. Ez az előterjesztés jelenti azt, hogy további tárgyalásokat
kell folytatni azért, hogy a korábbi előterjesztésben szereplő210 millió forint ne menjen
veszendőbe. A legfontosabb szempont, hogy valójában az előterjesztés arról szól, hogy
megkezdődik egy tervezési munka, a helyi szakértelem, ötletek és javaslatok bevonásával.
Ennek eredményeképpen rendelkezésre állhat több megvalósulási változat, amely azután a
lakosság bevonásával továbbfejleszthető.

Szalay Ferenc: Nem mindegy, hogy a források hogyan jönnek össze. A kb. 200 millió forint,
amiről szó volt annak idején a campus fejlesztés ügyben megvizsgálandó, hiszen élő
szerződés van ebben a kérdésben. Kérte a képviselők segítségét, hogy az Oktatási
Minisztérium tartsa magát a szerződésben leírtakhoz. Kérte, hogy mindenki a jövőbe nézzen
egy kicsit. Persze lehet azt mondani, hogy miért pont gyaloghíd épüljön, miért ne más.
Függetlenül, hogy milyen „színű” volt évekre visszamenően a kampány, abban mindenki
egyetértett, hogy ez a város vákuumban van, innen ki kell törni. Ennek a kitörésnek eszközei
és lehetőségei vannak. Nyíregyháza, Debrecen sokkal előbb élt ezekkel a lehetőségekkel,
sokkal több forrást mozgatott meg ahhoz, hogy egy új arculatú város alakuljon ki. Mindegyik
város elérte, hogy olyan közlekedési lehetőségei vannak, ami Szolnokon még csak álom. Ez a
gyaloghíd és a vita arról szól, hogyan legjobb továbbmenni. Azt mindenkinek látni kell,
hogyha „nem merünk nagyot álmodni, és nem merünk egy nagyot lépni, akkor itt fogunk
maradni”. Ez a gyaloghíd annak emblematikus megjelenítési formája, hogy legyen új
arculatú, szebb, élhetőbb Szolnok, amit jobban lehet szeretni, mint most. Ez a híd arról szól,
hogy olyan turisztikai fejlesztésnek lehet a része, ami igen is gazdaságfejlesztő erő,
munkahelyteremtő, foglalkoztatási lehetőségeket tartalmazó beruházások része. A turisztika a
szolgáltatással ma a világ leggyorsabban fejlődő gazdasági ága. A turisztikában,
idegenforgalomban nagyon sok lehetőség van mindenhol. A város alatt van „termál-tenger” és
most jött el annak az ideje, hogy erre építsenek fürdőt, szállodát, legyen sok új munkahely,
ráadásul azoknak az embereknek, akik alacsony képzettségűek. Lesznek takarítónők,
szakácsok, szobalányok, pincérek, de a magasabb kvalitásúaknak is lesz lehetőségük kifejteni
a közgazdasági, az egészségügyi, műszaki tudásukat. Ehhez sokféle beruházás kell. Ez a híd
egy része ennek a beruházási rendszernek. Napirend előtti kérdésben is szó volt a Tiszaligeti
strand fejlesztése, látványfürdő, fedett uszoda kialakítása, közművesítés, gyaloghíd,
gátfejlesztés ez mind egy egységes rendszer, amihez kapcsolódik a Damjanich uszoda
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fejlesztése is, mint második rész. Ha megépül a híd, az szerves része lesz a városnak. Nagyon
fontos, hogy ezt egységes egészébe lássa mindenki, amihez véleménye szerint a források
jelentős mértékben rendelkezésre állnak. Nem szabad azt hinni, hogy csak európai uniós
pénzekre lehet támaszkodni. A működőtőkére – aki már látja a szolnoki lehetőséget -
legalább akkora feladat fog hárulni, mint a pályázatokra, vagy a saját erőre. Elhangzott a
vitában az is, hogy mik azok az elképzelések, amelyek mentén lehetne haladni: van egy
akcióterv, ami nagyon sok gondolattal rendelkezik, és a testület előtt van. Ebből született meg
az a nagy projekt rendszer, amit a régió elé terjesztettek. Ebben van a „Szolnok a Tisza
fővárosa” a Mester úti laktanyában egy innovációs fejlesztés, mikro- közép és kivállalkozások
innovációjának kutatásának segítése, támogatása. Nagy projektként szerepel 2 db kétszintű
csomópont megépítése, amely a CORA területek és az elkerülő4-es út kapcsolódása, illetve
az Ipari Park feltárása. Benne van a Szigligeti Színház felújítása, a közúti híd, egy belvárosi
híd, amit beadtak a KÖZOP nevűpályázati anyagba. Az ágazati programokért lobbizni lehet,
de nagyon nehéz a már elfogadott útfejlesztési programba új egységeket vinni. Azt lehetett
elérni, hogy az M4 – M8 autópálya tervezését előre lehet hozni. Az öt párti egyezség a
parlamentben hozott egy olyan döntést, hogy Üllőtől – Berettyóújfaluig négysávos lesz a 4-es
út. Ez Szolnoknak hatalmas lehetőség, amihez kapcsolódik a Szolnokot északon elkerülő
híddal. A nagy projektekben szerepel az Alcsi holt-Tisza rehabilitációja is. A regionális
pályázatok közül úthálózat-fejlesztési támogatást tudott az önkormányzat kérni, – Kőrösi út –
a Verseghy Ferenc Gimnázium tornatermének felújítására, orvosi-gépműszer beszerzésre.
Most - szeptember, október hónapokban - nyílnak az ablakok. Elmondta még, hogy kistérségi
ügyben komoly és jó az együttműködés Radócz Zoltán képviselővel, mert mindig átadja az
információkat. Ahol nyílnak az ablakok oda rögtön pályázni kell, de ehhez el kell készíteni az
anyagokat. Októberben volt 5 anyag.
Igaz most sincs sokkal több, de legalább megvannak az előtanulmányok. Radócz Zoltán
képviselőtől elhangzott, hogy senki ne tételezze fel azt, hogy nem akar együttműködni, ezt el
is fogadta, de a probléma ott van, hogy néha félreérhetőa dolog. Kérte a jövőre nézve is az
együttműködést. Szeretné, ha a gyaloghídból nem lenne Damjanich polémia. Abból kell
kiindulni, hogy vannak olyan dolgok, amit nem mindenki szeretne, de előbb, vagy utóbb be
kell hogy lássák a városban élők, hogy az Őérdekükben történik minden. A Kossuth teret is
akkor fogják értékelni az emberek, amikor készen lesz és majd 10 év múlva fogja mindenki
belátni, hogy ez egy jó beruházás volt. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a szolnoki gyalogos és kerékpáros híd megvalósításához szükséges intézke-
désekről szóló 130/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat módosításáról és
aktualizálásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 130/2006.
(IV.27.) sz. közgyűlési határozat mellékletét képező„Együttműködési megállapodás” és
„Támogatási szerződés” – amely a határozat mellékletét képezi - aktualizálására és szükség
szerinti módosítására tárgyalásokat folytasson a Szolnoki Főiskola és az Oktatási
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Minisztérium képviselőivel. A módosítás esetén a szerződéseket jóváhagyásra előkell
terjeszteni a közgyűlésnek.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
önkormányzati főépítész
Műszaki Igazgatóság
Jogi Osztály

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a kerékpáros és gyalogos híd megvalósítását a
Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv által kijelölt nyomvonalon irányozza elő.
A híd tervezésére három különböző építészeti-műszaki megoldási javaslatot tartalmazó
tanulmánytervet kell készíttetni. A tervezési szerződések megkötésére és tervezési feladat
ellátásához szükséges tervezési program összeállítására felhatalmazza a polgármestert.
A közgyűlés a tanulmánytervek készítésére 6 millió forintot biztosít az ez évi költségvetésben.
A tanulmányterveket a legkedvezőbb építészeti-műszaki tervjavaslat kiválasztására a
közgyűlés elé kell terjeszteni.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
önkormányzati főépítész
Műszaki Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
tanulmánytervek részletes tervezési programjának összeállításához, illetve az elkészült
tanulmánytervek értékelésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara részvételével
szakmai bíráló bizottságot hozzon létre, melynek feladata – a tervezési program részeként – a
hídfők környezetére vonatkozóan a környezetalakítási, építészeti-műszaki ajánlások és
vázlatok kidolgozása.
Határidő: 2007. július 20.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
önkormányzati főépítész
Műszaki Igazgatóság

4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat elfogadásával egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 130/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozatot.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
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164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete

IV. 11510-2/2006.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről a Szolnoki Főiskola (5000 Szolnok, Ady E. u. 9.), képviseli Dr. Törzsök Éva
rektor, továbbiakban: Főiskola–

az Oktatási Minisztérium (1884 Budapest, Pf. 1.), képviseli Dr. Magyar Bálint oktatási
miniszter, továbbiakban: Minisztérium –

másrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.),
képviseli Botka Lajosné polgármester, továbbiakban: Önkormányzat –

továbbiakban együtt: EgyüttműködőFelek között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételek mellett:

1) Előzmények

Az EgyüttműködőFelek, továbbá a Szolnok Megyei Önkormányzat korábban többszöri
egyeztetést követően abban állapodtak meg, hogy a Főiskola a Szolnok, Tiszaligetben az
Önkormányzattól ingyenesen kapott önkormányzati telken egy új oktatási campust valósít
meg PPP konstrukcióban. Tekintettel arra, hogy az új campus és a Főiskola kollégiumai és
könyvtára egymással szemben, a folyó két oldalán helyezkednek el, így a hallgatók mozgását,
továbbá a város két része közötti forgalmat is jól szolgálná egy gyalogoshíd elhelyezése a 2.
pontban jelzett folyószakaszon.

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat uniós pályázat útján
kívánja megszerezni. A pályázat előfeltétele a kerékpáros és gyalogos híd építési
engedélyezési tervének, valamint a vonatkozó jogerős építési engedély megléte.

A Minisztérium a Főiskola részére a jelen Együttműködési Megállapodás 3. pontjában
szereplőösszegeket az ott jelzett években biztosítja. A Főiskola és az Önkormányzat a jelen
Együttműködési Megállapodás aláírását követő 10 napon belül a Főiskola által az
Önkormányzat részére nyújtandó támogatásról külön Támogatási Szerződést kötnek.

2) Az együttműködés tárgya

Szolnok városában a Tisza folyó 334,785-334,855 fkm. közötti szakaszán – megépítendő–
gyalogos és kerékpáros híd tervezési versenypályázatának lebonyolításához, illetve sikeres
uniós pályázat esetén a kivitelezési munkálatokhoz támogatás nyújtása.

Részletes leírás 1. (tervpályázati lebonyolítás) és 2. (kivitelezési ütemezés) sz.
mellékletekben.

3) A Minisztérium a jelen Együttműködési Megállapodás 2. pontjában meghatározott
feladatok finanszírozására a Főiskolának az alábbi éves bontásban – általános forgalmi
adóval együtt bruttó – beruházási előirányzatot biztosít:

- 2006. évre a tervpályázat lebonyolítására: 10 millió Ft

- 2007. évre – sikeres pályázat esetén – a gyalogoshíd megvalósítására: 200 millió Ft
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A támogatások nyújtásának részleteiről a Minisztérium és a Főiskola – a jelen
Együttműködési Megállapodás 1. pontjában hivatkozott, a Főiskola és az Önkormányzat
közötti Támogatási Szerződés megkötését követően – külön szerződésben állapodnak meg.

4) Az Önkormányzat részéről az együttműködési megállapodás érvényességének feltétele
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása.

A támogatások nyújtásának részleteiről a Minisztérium és a Főiskola – a jelen
Együttműködési Megállapodás 1. pontjában hivatkozott, a Főiskola és az Önkormányzat
közötti Támogatási Szerződés megkötését követően – külön szerződésben állapodnak meg.

Budapest, 2006. április „18.„

Melléklet: 2 db

Dr. Törzsök Éva s.k.
rektor

Szolnoki Főiskola

Dr. Magyar Bálint s.k.
miniszter

Oktatási Minisztérium

Botka Lajosné s.k.
polgármester

Szolnok Megyei Jogi Város
Önkormányzata

1. sz. melléklet
a IV. 11510-2/2006. iktatószámú Együttműködési megállapodáshoz

Tervpályázat lebonyolítása –
(beruházási előirányzat 2006. évre: 10 millió Ft)

Tervpályázatot kiírja:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Tervpályázat lebonyolítója:
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Tervpályázat tárgya:
A Tisza folyó városi szakaszán – 334,785 – 334,855 fkm szelvények között –
megvalósítandó gyalogos- és kerékpáros híd építészeti-műszaki tervpályázata

Tervpályázat célja:
Az építési engedélyezési eljárást megelőzően – a kiírásban megfogalmazott tervezési
program alapján a megvalósításra legalkalmasabb építészeti-műszaki megoldás(-ok),
illetve a továbbtervezésre legalkalmasabb tervezőkiválasztása.
A kiíró a tervpályázat nyertesével szerződést kíván kötni a híd engedélyezési és
kivitelezési tervének, valamint a kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához szükséges
engedélyezési és létesítési tervek elkészítésére.

Tervpályázat jellege, formája:
A tervpályázat a közbeszerzésről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX tv. (Kbt)
és a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) korm. rendelet
alapján – általános eljárás formájában – nyílt, titkos tervezési versenypályázatként
kerül lebonyolításra.
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Tervpályázat Bíráló Bizottsága:
A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a Kbt. 158. § (1)-(3) bekezdés, valamint a
137/2004. (IV.29.) korm. rendelet 10. § (1)-(9) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően
határozza meg, és a támogató delegáltjának részvételét a Bíráló Bizottság biztosítja.

A támogatási összeg felhasználása:

A beruházási előirányzat – bruttó 10 millió Ft – az alábbi feladatok ellátásához biztosít
fedezetet:

 a tervpályázati kiírás előállításához szükséges költségekre
 a pályaművek díjazására és megvételére
 a Bíráló Bizottság tagjainak díjazására

2. sz. melléklet
a IV. 11510-2/2006. iktatószámú Együttműködési megállapodáshoz

Kivitelezési munkálatok –
(200 millió Ft)

A 200 millió Ft beruházási előirányzat felhasználására:

A kivitelezési munkákhoz biztosított támogatási összeget – 200 millió Ft – az alábbi
feladatok ellátásához használható fel:

 Tervezési feladatok:

Eredményes tervpályázati eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval
kötendő, a kerékpáros- és gyalogos híd építési engedélyezési kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés fedezetére.

 Kivitelezési feladatok:

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel
megkötött megbízási szerződés alapján a kerékpáros- és gyalogos híd kivitelezésére
irányuló építési tevékenység részbeni finanszírozására.

A kiviteli munkák várható időpontja a támogatási szerződésben nem ismert, az alapvetően a
lefolytatandó engedélyezési és közbeszerzési eljárás függvénye.
A kerékpáros- és gyalogos híd megvalósításának költségei várhatóan bruttó 1 Milliárd Ft
összegben állapíthatóak meg, így a kivitelezési munkálatokhoz nyújtott támogatás csak
részben fedezi a megvalósítás költségeit.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött

egyrészről a Szolnoki Főiskola (5000 Szolnok, Ady E. u. 9.) képviseli: Dr. Törzsök Éva
rektor, a továbbiakban Támogató

másrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.,
adószáma. 15408930-2-16) képviseli: Botka Lajosné polgármester, a továbbiakban:
Kedvezményezett
(továbbiakban együtt: Szerződőfelek)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények
Az Oktatási Minisztérium, mint Támogató, továbbá a Szolnoki Főiskola, mint Támogatott
és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2006. április 19-
én együttműködési megállapodást kötöttek jelen szerződés 2. pontjában részletesen
körülírt beruházás együttműködésben történő megvalósítására. Ennek keretében az
Oktatási Minisztérium vállalta, hogy a tervezéshez 10 millió Ft-ot, a beruházás
megvalósításához a 2007. és szükség szerint a 2008. évi költségvetésben összesen bruttó
200 millió Ft-ot biztosít támogatásként.
A támogatás Oktatási Minisztérium részéről történőfolyósításának előfeltétele, hogy a
főiskola részéről a campus épületére kiírt PPP-s közbeszerzési eljárás eredményesen
záruljon le.
Felek az együttműködési megállapodás 1. pontjának 3. bekezdésében foglaltak alapján
jogviszonyuk rendezése érdekében a következőtámogatási szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:
A Szolnok városban Tisza folyó városi szakaszán – 334,785 – 334,855 fkm.
szelvények között - az illetékes vízügyi hatóság által engedélyezett helyen
megépítendő gyalogos és kerékpáros híd tervezési versenypályázatának
lebonyolításához, illetve sikeres uniós pályázat esetén a kivitelezési munkálatokhoz
támogatás nyújtása.

3. A Támogató a Kedvezményezett 1. pontban meghatározott feladatának finanszírozására
az alábbi éves bontásban az alábbi beruházási előirányzatot (továbbiakban: támogatási
összeg) biztosítja:

 2006. évre:
tervpályázat lebonyolítására – 10 millió Ft

 2007. szükség szerint a 2008. évi költségvetésben:
megvalósításra (megépítéshez) – 200 millió Ft

4. A támogatási összegek az általános forgalmi adót (továbbiakban: ÁFA) is tartalmazzák.
Az 2. pontban szerződés tárgyát képezőtámogatások részletes leírását jelen szerződés az
1. (tervpályázat) és 2. (kivitelezési munkák) sz. mellékletei tartalmazzák.

A támogatási összeg forrását a Szolnoki Főiskola – PPP konstrukcióban megvalósítandó
– új campus fejlesztési programjához kapcsolódóan az Oktatási Minisztérium biztosítja, a
2. és 3. pontban meghatározott feladatokra és ütemezéssel, amelyről az Oktatási
Minisztérium és a Szolnoki Főiskola között külön megállapodás köt.
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A támogatás összeg átutalása a Kedvezményezett részére az OTP Bank Rt-nél vezetett
117-45004-15408930-00000000 számú bankszámlájára az alábbiak szerint:

 2006. évi támogatási összeget, a 10 millió Ft-ot: - Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a szolnoki gyalogos- és kerékpáros híd tervezési versenypályázati
kiírás döntésére vonatkozó közgyűlési határozat elfogadását követően,

 2007. évi költségvetésben és szükség szerint a 2008. évi költségvetésben
biztosított támogatás összegét, a 200 millió Ft-ot: Tervezési feladatok: -
eredményes tervpályázati eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval
kötendő, a gyalogos- és kerékpáros híd építési engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés fedezetére;
Kivitelezési feladatok: sikeres uniós, vagy egyéb pályázat, illetve a
megvalósításhoz szükséges fedezet megléte esetén a kivitelezési munkálatok
részbeni finanszírozására.

5. A szerződéskötés feltétele:
a) Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a támogatási szerződés hatályba lépésének

előfeltétele a Szolnoki Főiskola Gazdasági Tanácsa és a Szenátusa, valamint Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése általi jóváhagyása, továbbá az Oktatási Minisztérium
képviselőjének hivatalos ellenjegyzése.

b) 60 napnál nem régebbi nyilatkozat, hogy hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása a
Kedvezményezettnek nincs.

6. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy
a) átutalt támogatási összeget elkülönítve kezeli, és kizárólag az 2. pontban megjelölt

célra, az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott feladatokra használja fel.
b) az átutalt támogatási összeg felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezet, és a

felhasználásnak megfelelőelszámolást nyújt be. (teljes körű, éves, tételes pénzügyi
összesítővel igazolt, számlákkal, banki átutalási igazolásokkal, pénzügyi
bizonylatokkal alátámaszt) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatási összeg
felhasználásáról szóló rövid szakmai értékelést.

c) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot, banki átutalást,
igazolást és más okiratot legalább 5 évig meg kell őrizni, hogy a Támogató, illetve
képviselője azokba betekinthessen,

d) biztosítja, hogy a Támogató, illetve az általa e feladattal megbízott személy a
támogatás felhasználásának jogszerűségét – a szerződésnek való megfelelést –
ellenőrizze,

e) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv. rendelkezéseire tekintettel, a támogatási
összeg felhasználásáról történőtájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

7. A támogatási összeg a Kedvezményezettel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy bérének, illetve díjának, valamint azok
közterheinek kifizetésére kizárólag akkora arányban használható fel, amekkora arányban e
személy a Kedvezményezett feladatának megvalósításában közreműködött. A kifizetett
összegekről elszámolás – bérjegyzék, átutalások csatolásával - készítése szükséges.
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8. A Kedvezményezett a 6.b) pont szerinti elszámolási kötelezettségének az általános
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. tv. 13. § (1) bekezdés 16. pontja, a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv. 167. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM
rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelőszámlával köteles eleget
tenni.

9. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, és a támogatási
összeget biztosító az átutalt támogatási összeg jogszerűés szerződésszerűfelhasználását
ellenőrizheti.

10. A támogatási összeg nem használható fel a Kedvezményezettet terhelőadó, illeték vagy
egyéb közteher kifizetésére.

11. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha a jelen szerződés aláírásától számított 3
hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem
kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatási összeg igénybevételét nem
kezdeményezi, és a késedelmet ezen időalatt írásban sem menti ki.

12. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Kedvezményezett a szerződéskötés során, illetve a szerződés teljesítése alatt

valótlan, hamis adatokat szolgáltat,
b) a Kedvezményezett a jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi.

13.
a) Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy a Kedvezményezett számára átadott

támogatási összeget nem a meghatározott feladat megvalósítására használja, illetve
használta fel, úgy a Kedvezményezett a nem meghatározott célra fordított összeget a
Támogató felszólítására köteles 8 banki munkanapon belül a vonatkozó jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelőkamattal növelve visszafizetni.

b) Amennyiben a Támogató megállapítása szerint a meghatározott feladat megvalósítása
a Kedvezményezettnek felróható okból veszélybe kerül, a pénzeszközök további
felhasználását a Támogató megtilthatja, és a támogatást visszavonhatja. Ez esetben a
támogatási összeg időarányos felhasználásáról a Kedvezményezett köteles elszámolást
készíteni, és a Támogató a további támogatási összeg felhasználását megtilthatja.

c) Ha a Kedvezményezett – neki felróható okból – nem teljesíti a szerződésben vállalt
kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét köteles a támogatás átutalásától
számított időszakban az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
kamattal növelve visszafizetni a Támogatónak.

14. Amennyiben a feladat megvalósítása akadályba ütközik, vagy meghiúsul, erről a
Kedvezményezett haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót.

15. Amennyiben a feladat megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból tartós
akadályba ütközik, vagy meghiúsul az értesítési kötelezettség mellett a
Kedvezményezettnek a támogatási összegről le kell mondania.

16. Ha a Kedvezményezett a támogatás ÁFA tartalmát visszaigényli az Adó – és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivataltól, azt köteles a Támogatónak bejelenteni és egyidejűleg megfizetni.
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17. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6.b) pontban
meghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat más
támogató felé nem számolja el.

18. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Támogató jelen szerződéstől
való elállása, vagy jelen szerződés alapján keletkezett, a Kedvezményezettet terhelő
visszafizetési kötelezettség esetén – a támogatási összeg visszafizetésére szóló
felszólításnak határidőre nem tesz eleget, a Támogató jogosult a határidőlejártától
számított 15 napon belül, azonnali beszedési megbízással élhet.

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

20. Jelen szerződés egymással megegyező– 4 számozott oldalból + 1. és 2. sz. mellékletből
álló – hat eredeti példányban készült. A Szerződőfelek a jelen szerződésben foglalt
feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést mint akaratukkal minden
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Szolnok, 2006. április ….

……………………………… ………………………………
Dr. Törzsök Éva Botka Lajosné

rektor polgármester
Szolnoki Főiskola Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Ellenjegyző:
………………………………

1. sz. melléklet
a ……….. iktató számú Támogatási Szerződéshez

Tervpályázat lebonyolítása –
(támogatási összeg 2006. évre: 10 millió Ft)

Tervpályázatot kiírja:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Tervpályázat lebonyolítója:
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Tervpályázat tárgya:
A Tisza folyó városi szakaszán – 334,785 – 334,855 fkm szelvények között –
megvalósítandó gyalogos- és kerékpáros híd építészeti-műszaki tervpályázata
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Tervpályázat célja:
Az építési engedélyezési eljárást megelőzően – a kiírásban megfogalmazott tervezési
program alapján a megvalósításra legalkalmasabb építészeti-műszaki megoldás(-ok),
illetve a továbbtervezésre legalkalmasabb tervezőkiválasztása.
A kiíró a tervpályázat nyertesével szerződést kíván kötni a híd engedélyezési és
kivitelezési tervének, valamint a kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához szükséges
engedélyezési és létesítési tervek elkészítésére.

Tervpályázat jellege, formája:
A tervpályázat a közbeszerzésről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX tv. (Kbt)
és a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) korm. rendelet
alapján – általános eljárás formájában – nyílt, titkos tervezési versenypályázatként
kerül lebonyolításra.

Tervpályázat Bíráló Bizottsága:
A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a Kbt. 158. § (1)-(3) bekezdés, valamint a
137/2004. (IV.29.) korm. rendelet 10. § (1)-(9) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően
határozza meg, és a támogató delegáltjának részvételét a Bíráló Bizottság biztosítja.

A támogatási összeg felhasználása:

A támogatási összeg – bruttó 10 millió Ft – az alábbi feladatok ellátásához biztosít
fedezetet:

 a tervpályázati kiírás előállításához szükséges költségekre
 a pályaművek díjazására és megvételére
 a Bíráló Bizottság tagjainak díjazására

Határidők:
- Tervpályázati Bíráló Bizottság megalakulása
Határidő: a 2006. évre vonatkozó támogatási összeg átutalását követő30 nap

- Bíráló Bizottság által összeállított tervpályázati dokumentáció alapján a
tervpályázati kiírás (hirdetmény) megjelentetése

Határidő: a Bíráló Bizottság megalakulását követő60. nap

2. sz. melléklet
a ……….. iktató számú Támogatási Szerződéshez

Kivitelezési munkálatok –
(támogatási összeg 2007. évre: 200 millió Ft)

A támogatott a kivitelezési munkákhoz biztosított támogatási összeget – 200 millió Ft – az
alábbi feladatok ellátásához használja fel:

Eredményes tervpályázati eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval kötendő, a
gyalogos- és kerékpáros híd építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó tervezési szerződés fedezetére, illetve sikeres uniós pályázat vagy egyéb
pályázat, illetve a megvalósításhoz szükséges fedezet megléte esetén a kivitelezési
munkálatok támogatására.
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 Tervezési feladatok:
Eredményes tervpályázati eljárás lefolytatását követően a nyertes pályázóval a
kerékpáros- és gyalogos híd építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó tervezési szerződés megkötése.

 Kivitelezési feladatok:
Sikeres uniós pályázat vagy egyéb pályázat, illetve a megvalósításhoz szükséges
fedezet megléte esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes
kivitelezővel megbízási szerződés megkötése a kerékpáros- és gyalogos híd
kivitelezésére irányuló építési tevékenység koordinálása.

XIX. napirendi pont:
Előterjesztés a városháztartási reform 2007. évi feladatai teljesítésének helyzetéről

Szalay Ferenc: Kérte a kiosztott határozati javaslat 1.sz. mellékletét tárgyalási alapnak
tekinteni.
A napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az
előterjesztés elfogadását.
Az előterjesztést véleményezte a KIÉT és a Közoktatási Tanács, akik szintén elfogadták az
előterjesztést.

K é r d é s:

Palla Béla: A vagyonvédelemmel kapcsolatos a kérdése. Ismeretei szerint különböző
vagyonvédelmi cégek, különböző technikai szintű vagyonvédelemmel látták el az
intézményeket. Az anyagból nem derül ki, hogy a hivatal ezeket akarja-e továbbfejleszteni,
vagy pedig egy egységes rendszerrel leteríteni? A járható út az egységes technikai
színvonalúval leteríteni és egy céggel. Az anyag foglalkozik azzal is, hogy éjszaka élőerős
őrzést is szeretnének bevezetni. Ez megfelelőtechnikai szintűrendszernél csak úgy jöhet
szóba, hogy riasztásra kivonul egy brigád.

Szutorisz-Szügyi Csongor: A válaszában elmondta, hogy megvannak a felmérések, ahol
különbözőa létszám és különbözőa technika. Egyetértett abban, hogy az egységesítés
irányába kell haladni.

V é l e m é n y e k:

Dr. Kállai Mária: Ilyen mélységben a közoktatási intézmények nem pedagógiai
tevékenységének, helyzetének a felmérése, és ennyi adat összegyűjtése talán még nem is
történt meg. Köszönetét fejezte ki az Intézményszolgálat Vezetőjének, Bencsik Zsoltnak és
munkatársainak, akik a Gazdasági Igazgatósággal együtt végiggondolták azokat a komoly
feladatokat, amelyek az intézmények igazgatóira várnak. A helyzetértékelés feltárta, hogy
nagyon eltérőa kép a városban.

Dr. Nagy Rózsa: Egyetértett abban, hogy egy nagyon komoly tényfeltárás történt. A
bizottsági ülésen is jelezte, hogy évek óta figyelemmel kísérik az intézményeknek azon
tevékenységét, amely a karbantartásokra vonatkozik. Egy évvel ezelőtt volt egy olyan
kimutatás, amely alapján kiderült, hogy az intézmények egy része még mindig nem kötötte
meg az ALFA-NOVA Kft-vel az üzemeltetési és karbantartási szerződést, amely az Energia
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Kiskincstár része. Ez azt jelenti az intézmények számára, hogy csak az anyagjellegű
költségeket fizetik meg, a bérjellegűköltségeket az ALFA-NOVA Kft. állja. A további
munkák végzésekor javasolta, hogy tekintsék át azt is, hogy milyen mértékben
költségtakarékosak az intézmények ezen a területen.

Szalay Ferenc: Nagyon fontos az, amit Dr.Nagy Rózsa képviselő asszony mondott.
Egyetértett, hogy nagyon komoly anyag van a képviselők előtt, amiből el lehet indulni. Ezzel
hatékonyabbá lehet tenni az intézményhálózat működését.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

165/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a városháztartási reform 2007. évi feladatai teljesítésének helyzetéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§ - n biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a 8/2007.
(II.23.) KR rendelet 16.§. 1.) – 2.) bekezdéseiben meghatározott feladatok végrehajtására az
alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a városháztartási reform 2007. évi tervezett feladatainak
végrehajtása a szakmai és gazdasági környezet változásaira is figyelemmel megfelelő
ütemben halad.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a rövid- közép és hosszútávra szóló önkormányzati
feladatok egységes elvek szerinti kezelése érdekében a városháztartási reform feladatainak
2007. évre ütemezett végrehajtását össze kell hangolni a városfejlesztési koncepcióval.

3. Az oktatási-nevelési intézmények feladatellátására vonatkozó konkrét javaslatokat 2007.
október 31-éig ki kell dolgozni.

4. Az előzőbekezdésben foglaltak alapján az oktatási-nevelési intézmények feladatellátásában
2008. évben érvényesítendőelveket a 2008. évi költségvetési koncepció megfogalmazása
előtt véglegezni kell.

5. A Közgyűlés az oktatási-nevelési intézmények technikai dolgozói létszámát 2007. július
15-től, - figyelemmel a jogszabályi előírásokra is - jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltak szerint módosítja.

6. Az előzőbekezdésben meghatározott intézmények létszáma módosulásait az alapító
okiratokban át kell vezetni.
Határidő: 2007. október 31. és folyamatos
Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

1. számú melléklet

„A városháztartási reform 2007. évi feladatai teljesítésének helyzetéről” címűhatározathoz

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény összesen

19,00
19,00

Bartók Béla Zeneiskola 5,00 5,00
Fiumei úti Általános Iskola 14,00 -1,50 12,50
Belvárosi Általános Iskola 10,00 1,00 11,00

Kassai úti Általános Iskola 13,00 1,50 14,50
Széchenyi Krt-i Általános Iskola 11,00 11,00
Újvárosi Általános Iskola 11,00 11,00
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 12,00 12,00
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény összesen

24,00 -3,00
21,00

Liget úti Általános Iskola és ElőkészítőSzakisk. 21,00 21,00

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14,00 -2,50
11,50

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú
Művészetoktatási Int.

16,50 -2,00
14,50

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 22,00 -3,00 19,00
Verseghy Ferenc Gimnázium 16,50 0,50 17,00
Varga Katalin Gimnázium 17,00 17,00
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szki. 22,00 -1,00 21,00
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola 24,00 -2,50 21,50

Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium 15,00 -1,00
14,00

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 17,00 17,00
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola összesen 39,50 -5,00 34,50
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szki. 19,00 -2,50 16,50
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola
összesen

40,50 -8,00
32,50

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szaki. összesen 24,00 -2,50 21,50
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola 21,50 -2,00 19,50
Városi Kollégium összesen 55,00 -5,50 49,50
Összesen 503,50 -39,00 464,50

Engedélyezett
létszám 2007. julius

15.

Létszám
csökkentés

Engedélyezett létszám
jelenleg

Intézmény megnevezése
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XX. napirendi pont:
Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés négy témakör köré rendezhető. Az egyik az óraszámok
lekövetése az óvodai, általános iskolai, középiskolai beiratkozások következtében, az
álláshelyek lekötése a változások tükrében, illetve a költségvetési rendeletben
megfogalmazott létszámcsökkentés tükrében. Az egy óvodai igazgatóság létrehozásának
paramétereit tartalmazza a határozat, illetve tartalmazza azokat az elvárt eredményeket –
horizontális együttműködésekben, pedagógiai fejlesztésben rejlő lehetőségeket –
együttműködő gondolkodásokat, eltérések csökkentését pedagógiai hatékonyságban,
módszerben, eszközrendszerben. Javaslatot tesz az elhelyezésre, arra, hogy Ferenczné Teleky
Éva megbízása egy évre szóljon. A következőrész az általános iskolákat érinti. A vizuális
alapiskola fenntartója bejelentette, hogy nem kívánja tovább fenntartani azt az értéket, ami
városszerte, megyeszerte nagy értéket képvisel. Ezért tesz javaslatot az előterjesztés a
Széchenyi krt-i iskolába való elhelyezésre, a telephelyek megtartásával, és állami
normatívából történőműködtetéssel.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi bizottság, amelyek
támogatják az előterjesztés elfogadását, a bizottsági ülésen az előadó által ismertetett
módosításokkal együtt. Az előterjesztést véleményezte a KIÉT és a Közoktatási Tanács,
melyek elfogadják az előterjesztést.
Kérte az ülés előtt kiosztott kiegészítést az előterjesztés részének tekinteni.

A városfejlesztési bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalta az előterjesztést.

Felkérte Dr.Bozó Andreát, a városfejlesztési bizottság elnökét a bizottsági határozat
ismertetésére.

Dr. Bozó Andrea: A városfejlesztési bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Tóth Istvánné: „A négy óvodai igazgatóság egy óvodai igazgatóságba történőátszervezése
nem jelent mást, mint egy jól működőrendszer még jobb működésének a biztosítását, illetve
egy alulról jövőkezdeményezés felkarolását” hangzott el az oktatási bizottság ülésén, amelyet
a Vezetői Kollégium Óvodai szekciója is többször megtárgyalt. A cél az előterjesztésben
egyértelműen megfogalmazásra került, azaz a jelenlegi intézményrendszer értékeinek
megtartása, megőrzése, „a hiányos, óvodánként eltérő színvonalon működő területek
fejlesztése.” A 24 tagóvoda, négy óvodai igazgatóság koordinálásával működik. Átlagosan
egy igazgatósághoz 6 tagóvoda tartozik. Decemberben, a helyzetelemzéskor elmondták, hogy
rendkívül sokszínűprogrammal dolgoznak az óvodák. A szülők pedagógiai programok közül
válogathatnak. A gyermekek szeretnek óvodába járni, jól érzik magukat. Az önkormányzat,
felismerve a folyamatos kapcsolattartást és az információáramlás napi biztosítását, az
igazgatóságok vezetőit gépkocsi kilométer-, parkolási díj elszámolással, mobiltelefon
használattal segíti jelen pillanatban is. Az összevont óvodai igazgatósághoz a tervek szerint 23
tagóvoda fog tartozni, figyelembe véve már egy óvoda megszűnését. Az alkalmazottak
létszáma – 32 főt érint létszámcsökkentés – 389 fő. Véleménye szerint kockázatos az egy
igazgatóság, a nagyságát figyelembe véve.
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A mintaértékű, emberi léptékű, igazgatóságok által koordinált 24 tagintézmény értékei
sérülhetnek. Ezt csak az óvodába járó gyermekek fogják megérezni, azaz 2500 gyermek.
Reményét fejezete ki, hogy nem így lesz, de hozzászólásával az aggodalmát szerette volna
kifejezni. Szavazáskor a tartózkodása is ennek fog szólni.

Ferenczné Teleky Éva: Érintettség miatt nem kívánt a napirendhez szólni, de Tóth Istvánné
hozzászólásának utolsó része késztette arra, hogy mégis véleményt mondjon. Kérte, hogy
mindenki, mindig csak az előterjesztésben foglaltakra szorítkozzon. A képviselők előtt lévő
előterjesztés arról szól, hogy a tagóvodák élén is vannak jelenleg vezetők, ezután is lesznek.
Ez igazgatásról szól. Semmiképpen nem szeretné, ha ez a dolog a gyermekek ellátásának a
minőségét kérdőjelezné meg.

Radócz Zoltán: A vizuális iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a Széchenyi krt.-i
általános iskola esetében kimondottan a sporttagozatot támogatta mindenki. Nem tartja jónak,
hogy a vizuális iskola a Széchenyi krt-i általános iskolához legyen csatolva. Szerencsésebb
lenne a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolához való csatlakoztatása, ezzel egy újabb
lendületet adva az általános iskolának. Fizikálisan közelebb van a Széchenyi krt-i általános
iskolához, de a másiktól sincs távol. A későbbiekben további megfontolásra javasolta a
szakmának ezt a javaslatot.

Dr. Kállai Mária: Az óvodákkal kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a gyermek és szülő
abban fogja ennek a megoldásnak az előnyét élvezni, hogy a pedagógiai ellátás a jóból még
jobbá válik. A közgyűlésnek fontos feladata az, hogy olyan partnereket találjon, hogy a
költséghatékonyság, szűkítés, elvonások mentén egy olyan típusú motivációs bázis is ki
tudjon alakulni, ahol egy fajta fejlesztésre is kaphatók a rendszerben lévők. Ezt támogatni
kell. Az előterjesztés is tartalmazza a lehetőségek tárházát, a fontos, jó gyakorlatok egymástól
való tanulása egyes rendszerekben, vagy alrendszerekben átvitele egy másik rendszerbe.
Abban, hogy a tanügyi igazgatásért, rendszerszinten egy ember felel, nagyon jó esély van
arra, hogy egyszerűbb, tisztább és semmiféleképpen nem eredménycsökkentőeljárással tud
mindenki találkozni. Reményét fejezte ki, hogy erről a megoldásról egy év múlva értékelés
szinten lehet majd beszélni. A vizuális alapiskolával kapcsolatban elmondta, hogy ez a
javaslat egy mérlegelés következménye. Azt nem állítja, hogy ez örökre így fog maradni, de
nem szabad azt sem elhallgatni, hogy ez a javaslat tulajdonképpen egy gyors reagálás
következménye. Nem szabad eltagadni, hogy ez az iskola abból a rendszerből indult ki, hogy
a különbözőtelephelyek ezt követően is itt maradnak, és nem kívánják az adott iskola képzési
rendszerébe beintegrálni. Ritka pillanat a költségtakarékosság idején, amikor az állami
normatívából működtethetőegy ilyen rendszer.

Szalay Ferenc: Az óvodákkal kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a javaslat mindenkinek az
egyetértésével készült, tehát nem „kitalálásról” van szó. A vizuális alapiskolánál egyetértett
azzal a felhívással, valóban meg kell nézni, hogyan lehet a feladatokat szétosztani. De az is
nagy igazság, hogy ez az iskola innen nőtt ki, és ha vissza kell mennie, nem mindegy hova
megy a biztonságérzete nagyobb, ha oda megy vissza, ahonnan eljött. A telephely egyébként a
zöldházban marad.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 21 fő– 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozta
a következőhatározatot:
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166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
90. § (1) bekezdés c./ pontja, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-a
és az önkormányzat költségvetési intézményeinek magasabb vezetőbeosztású dolgozói
vezetői pótlékának mértékéről, valamint a címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.)
KR. számú rendelet és a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
102. § és a 128. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1./ 2007. július 1-i hatállyal az I. számú Óvodai Igazgatóságot, a II. számú Óvodai
Igazgatóságot, a III. számú Óvodai Igazgatóságot, és a IV. számú Óvodai Igazgatóságot
megszünteti, ezzel egyidejűleg jogutódként 2007. július 1-jétől létrehozza a Szolnok Városi
Óvodákat.

a./
Az intézmény neve: I. számú Óvodai Igazgatóság
Székhelye: Szolnok, Czakó Elemér út 4.
Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
A megszüntetett intézmény
jogutódja: Szolnok Városi Óvodák, Szolnok, Baross út 10-12.

b./
Az intézmény neve: II. számú Óvodai Igazgatóság
Székhelye: Szolnok, Jósika út 2.
Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
A megszüntetett intézmény
jogutódja: Szolnok Városi Óvodák, Szolnok, Baross út 10-12.

c./
Az intézmény neve: III. számú Óvodai Igazgatóság
Székhelye: Szolnok, Liget út 25.
Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
A megszüntetett intézmény
jogutódja: Szolnok Városi Óvodák, Szolnok, Baross út 10-12.

d./
Az intézmény neve: IV. számú Óvodai Igazgatóság
Székhelye: Szolnok, Szapáry út 8.
Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete
A megszüntetett intézmény
jogutódja: Szolnok Városi Óvodák, Szolnok, Baross út 10-12.
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e./ 2007. július 1-jei hatállyal új költségvetési intézményt alapít, melynek alapító okiratát a
határozat 1. sz. melléklete szerint határozza meg. Egyben 2007. július 1-jétől hatályon kívül
helyezi az I. számú Óvodai Igazgatóság, a II. számú Óvodai Igazgatóság, a III. számú Óvodai
Igazgatóság, és a IV. számú Óvodai Igazgatóság alapító okiratát tartalmazó a 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 1.,2., 3. és 4. számú mellékletét.

f./ A megszüntetett intézmények alapfeladatait a kijelölt jogutód intézmény látja el.

g./ Munkáltatói intézkedések révén 10,5 főpedagógus álláshely és 21,5 főnem pedagógus
álláshely megszüntetése szükséges.
Felelős: intézményvezető
Határidő:
A munkáltatói intézkedések kezdeményezésére:
- a 10,5 pedagógus álláshely esetében: 2007. július 1.
- a 21,5 nem pedagógus álláshely esetében: 2007. augusztus 1.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

h./ Az intézmény átszervezésekre vonatkozó iratokat meg kell küldeni a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságnak a törzskönyvi nyilvántartásban
történőátvezetés céljából, valamint a Győrben működőKözoktatási Információs Rendszer
részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásai szerint.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: azonnal, illetve a törzskönyvi nyilvántartásból való törlést követően
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Az érintett igazgatók

i./ Az intézménymegszüntetésből adódó átadás-átvételi feladatokat el kell végezni.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. július 1.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Az érintett igazgatók

j./ Az intézménymegszüntetések következtében a költségvetési szervek bankszámlájának
megszűntetéséről, illetve a létrehozott új intézmény bankszámlájának megnyitásáról
intézkedni kell.
Felelős: Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. július 1.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Az érintett igazgatók

k./ Ferenczné Teleky Éva szolnoki lakosnak az I. számú Óvodai Igazgatóság óvodavezetői
feladatainak ellátására 2010. július 31-ig szóló megbízását tartalmazó 261/2005. (V.26.) sz.
közgyűlési határozatot, 2007. július 1-től hatályon kívül helyezi.
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Ócsai Péterné szolnoki lakosnak a II. számú Óvodai Igazgatóság óvodavezetői feladatainak
ellátására 2010. július 31-ig szóló megbízását tartalmazó 262/2005. (V.26.) sz. közgyűlési
határozatot, 2007. július 1-től hatályon kívül helyezi.

Szabó Lászlóné szolnoki lakosnak a III. számú Óvodai Igazgatóság óvodavezetői feladatainak
ellátására 2010. július 31-ig szóló megbízását tartalmazó 263/2005. (V.26.) sz. közgyűlési
határozatot, 2007. július 1-től hatályon kívül helyezi.

Tótáné Tóth Éva szolnoki lakosnak a IV. számú Óvodai Igazgatóság óvodavezetői
feladatainak ellátására 2010. július 31-ig szóló megbízását tartalmazó 264/2005. (V.26.) sz.
közgyűlési határozatot, 2007. július 1-től hatályon kívül helyezi.

l./ A Szolnok Városi Óvodák szervezési feladatainak ellátására nyilvános pályázat kiírása
nélkül Ferenczné Teleky Éva szolnoki lakosnak vezetői megbízást ad, az intézmény
alapításának napjától, 2007. július 1-től - 2008. július 31-ig.
Besorolás szerinti garantált illetményét végzettségének és szolgálati idejének megfelelően,
vezetői pótlékát a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. § (2) d./ pontjában meghatározottak
szerint (pótlékalap 300%-a) állapítja meg.

m./ A Szolnok, Nyúl út 2. szám alatt található megüresedő óvodai épület további
hasznosításáról gondoskodni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 5. sz. mellékletében (Bartók Béla Zeneiskola) az alábbi
változások történnek:

a./ Az intézmény neve a „Bartók Béla Zeneiskola” elnevezésről „Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (Bartók Béla AMI)” elnevezésre változik.

b./ Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 33
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 30

3./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 6. sz. melléklete 4. pontjában (Belvárosi Általános Iskola) az
alábbi változások történnek:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 38
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 10
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 35
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 11

4./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 8. sz. melléklete 4. pontjában (Fiumei úti Általános Iskola) az
alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 23
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Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 14
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 53,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 14
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 22
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 13
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 47,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 12,5

5./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 10. sz. melléklete 4. pontjában (Kassai úti Általános Iskola)
az alábbi változások történnek:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 38
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 13
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 34,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 14,5

6./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 11. sz. melléklete 4. pontjában (Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások
történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 31
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 15
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 73,5
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 29
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 14
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 64

7./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 12. sz. melléklete 4. pontjában (Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások
történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 24
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 57
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 16,5
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 23
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 51,4
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 14,5

8./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 13. sz. mellékletében (Liget úti Általános Iskola és
ElőkészítőSzakiskola) az alábbi változások történnek:

a./ Az intézmény neve a „Liget úti Általános Iskola és ElőkészítőSzakiskola” elnevezésről
„Liget úti Általános Iskola, Előkészítőés Speciális Szakiskola” elnevezésre változik.

b./ „ A Liget úti Általános Iskola és ElőkészítőSzakiskola 10 évfolyammal működőnevelési-
oktatási intézmény.
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Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám: 250”
az alábbiak szerint módosul:
„ A Liget úti Általános Iskola, Előkészítőés Speciális Szakiskola 12 évfolyammal működő
nevelési-oktatási intézmény.
Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám: 300”

c./ Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 55
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 55,5

9./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 14. sz. melléklete 4. pontjában (Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 17
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 13
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 48,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 14
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 15
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 11
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 38
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 11,5

10./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 15. sz. melléklete 4. pontjában (II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola) az alábbi változások történnek:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 39
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 35,6

11./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 16. sz. melléklete 4. pontjában (Szandaszőlősi Általános
Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások
történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 28
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 15
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 70
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 24
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 27
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 14
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 62,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21

12./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 17. sz. mellékletében (Széchenyi Körúti Általános Iskola) az
alábbi változások történnek:

a./ Az intézmény neve a „Széchenyi Körúti Általános Iskola” elnevezésről „Széchenyi Körúti
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” elnevezésre változik.
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b./ Az 1. pontban „Széchenyi Körúti Általános Iskola nyolc általános iskolai évfolyammal
működőnevelési-oktatási intézmény.” mondat helyébe a következők kerülnek:
„A Széchenyi Körúti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény több célú,
közös igazgatású, nyolc általános iskolai évfolyammal, és legfeljebb 12 évfolyammal működő
alapfokú művészetoktatási intézmény.”

Ugyanezen pont az alábbiakkal egészül ki:
Telephelyei:
1. számú telephely: Belvárosi Általános Iskola

5000 Szolnok, Templom u. 6.
2. számú telephely: Széchenyi Körúti Általános Iskola

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 10.
3. számú telephely: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.
4. számú telephely: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5000 Szolnok, Kassai út 29.

5. számú telephely: Kassai úti Általános Iskola
5000 Szolnok, Kassai út 17.

6. számú telephely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5000 Szolnok, Rákóczi út 45.

7. számú telephely: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20.

8. számú telephely: Zöld Ház
5000 Szolnok, Karczag László u. 2

9. számú telephely: Szolnoki Művésztelep
5000 Szolnok, Szent István tér

10. számú telephely: Újvárosi Általános Iskola
5000 Szolnok, Dr.Durst János út 1.

c./ A 4. pontban „Az intézmény feladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó
nevelést és oktatást, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és
tehetségének megfelelőtovábbtanulást, pályaválasztást.
A feladatból adódóan alaptevékenysége körében ellátja az iskoláskorúak általános iskolai
oktatását, a tanulók részére napközi otthoni ellátást és étkeztetést nyújt.” fejezet kiegészül az
alábbiak szerint:
„Az intézmény feladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást,
mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő
továbbtanulást, pályaválasztást.
A feladatból adódóan alaptevékenysége körében ellátja az iskoláskorúak általános iskolai
oktatását, a tanulók részére napközi otthoni ellátást és étkeztetést nyújt.
Az intézményben alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik, mely megalapozza a
művészeti kifejezőkészségeket, illetve előkészít a szakirányú továbbtanulásra.”

d./ A 4. pontban az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” az alábbiakkal egészül
ki:
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás (képző- és iparművészeti ág: grafika, festészet,
szobrászat, kézműves, makett- és papírtárgy készítő, tűzzománc készítőtanszakok)
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e./ A normatív állami támogatás évközi módosításáról gondoskodni kell, amennyiben
szükséges.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. július 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

f./ Az intézményátszervezésből adódó átadás-átvételi feladatokat el kell végezni.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Az érintett igazgatók

g./ Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 19
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 45
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 18
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 47,1

13./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 19. sz. melléklete 4. pontjában (Újvárosi Általános Iskola) az
alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 16
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 7
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 37
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 15
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma: 8
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 34,2

14./ A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alapító okiratát tartalmazó 149/2005. (III.31.)
sz. közgyűlési határozat mellékletének 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 37
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 85
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 22
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 35
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 75,2
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 19

15./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 20. sz. mellékletében (Szolnok Városi Pedagógiai
Szakszolgálat) az alábbi változások történnek:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 28

Ebből: 6 a kistérségi feladatellátásra
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 26

Ebből: 6 a kistérségi feladatellátásra
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16./ Az Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium alapító
okiratát tartalmazó 151/2005. (III. 31.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. mellékletének 4.
pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 10
levelező: 6
esti: 6
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 39,25
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 15
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 9
levelező: 6
esti: 4
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 31,15
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 14

17./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 22. sz. melléklet (Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola) 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 40
levelező: 7
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 100
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 40,5
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 39
levelező: 7
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 93,0
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 32,5

18./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 23. sz. melléklet (Gépipari, Közlekedési Szakközép- és
Szakiskola) 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 40
levelező: 6
esti: 2
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 108,25
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 39,5
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 40
levelező: 3
esti: 5
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 100,2
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 34,5
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19./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 24. sz. melléklet (Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakiskola) 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 32
levelező: 3

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 77
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 24
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 31
levelező: 3

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 67,4
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21,5

20./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 26. sz. melléklet (Pálfy János Műszeripari és Vegyipari
Szakközépiskola) 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 21
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 57,25
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 19
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 19
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 47,2
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 16,5

21./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 27. sz. melléklet (Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola) 4.
pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 24

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 59,25
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21,5
az alábbiak szerint módosul:

Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 23
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 52,5

Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 19,5

22./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 28. sz. melléklet (Széchenyi István Gimnázium és Általános
Iskola) 1. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:

a./ A Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola öt általános iskolai évfolyammal,
legfeljebb öt középiskolai évfolyammal, és egy intenzív nyelvi előkészítőévfolyammal
működőközépfokú nevelési-oktatási intézmény.
mondat az alábbira változik:
A Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola négy általános iskolai évfolyammal,
legfeljebb öt középiskolai évfolyammal, és egy intenzív nyelvi előkészítőévfolyammal
működőközépfokú nevelési-oktatási intézmény.

b./ Az intézmény általános iskolai tanulócsoportjainak száma: 5
általános iskolai napközis csoportjainak száma: 2
középiskolai tanulócsoportjainak száma: 19
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Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskolai 10,5
- középiskolai 56,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 24
az alábbiak szerint módosul:

Az intézmény általános iskolai tanulócsoportjainak száma: 4
általános iskolai napközis csoportjainak száma: 1
középiskolai tanulócsoportjainak száma: 18

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskolai 7,5
- középiskolai 45,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21,5

23./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 29. sz. melléklet (Tiszaparti Gimnázium és Humán
Szakközépiskola) 4. pontjában az alábbi változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 20
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 58
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 22
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 19
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 48
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21

24./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 30. sz. mellékletében (Varga Katalin Gimnázium) az alábbi
változások történnek:

a./ Az intézmény neve a „Varga Katalin Gimnázium” elnevezésről „Varga Katalin
Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)” elnevezésre változik.

b./ Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 51,75
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 46

25./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 31. sz. mellékletében (Városi Kollégium) az alábbi
változások történnek:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 35
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 66,75
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 55
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 31
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 61,25
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 49,5

26./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 32. sz. mellékletében (Vásárhelyi Pál Közgazdasági
Szakközépiskola) az alábbi változások történnek:
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a./ Az intézmény neve a „Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola” elnevezésről
„Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási NyelvűSzakközépiskola
(Vásárhelyi Pál Secondary School of Economics and Bilingual School for Tourism and
Catering)” elnevezésre változik.

b./ Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 25
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 63,75
az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 22
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 52,7

27./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 33. sz. melléklet (Verseghy Ferenc Gimnázium) 4. pontjában
az alábbi változások történnek:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 49,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 16,5
az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 43,7
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 17

28./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 5.; 6.; 8.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 19.; 20.; 22.;
23.; 24.; 26.; 27.; 28.; 29.; 30.; 31.; 32.; 33. sz. mellékletének, valamint a 149/2005. (III 31.)
sz. közgyűlési határozat mellékletének, és a 151/2005. (III. 31.) sz. közgyűlési határozat 1.
számú mellékletének 4. pontjában az alábbi változás történik 2007. szeptember 1-jétől:
A „75176-8 Intézményi vagyon működtetése” elnevezésű szakfeladat, valamint „az
intézményben engedélyezett ellátott heti óraszám” sor törlésre kerül.

29./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 5.; 6.; 8.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 19.; 20.; 22.;
23.; 24.; 26.; 27.; 28.; 29.; 30.; 31.; 32.; 33. sz. mellékletének, valamint a 149/2005. (III 31.)
sz. közgyűlési határozat mellékletének, és a 151/2005. (III. 31.) sz. közgyűlési határozat 1.
számú mellékletének 5. pontjában az alábbi változás történik 2007. szeptember 01-jétől:
„Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata” mondat
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szolnok, Kossuth tér 9.) ”.

30./A határozati javaslatban a nem pedagógus álláshelyekre vonatkozó változás 2007. július
15-től, a többi változás 2007. szeptember 1-jétől lép hatályba, kivéve a 8., 12., 22. pontok
rendelkezéseit, amelyek 2007. augusztus 31-től hatályosak.

31./
a./ Az alapító okiratok módosításaival összefüggő adatváltozásokról a törzskönyvi
nyilvántartást vezetőszervet értesíteni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Az érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

b./ A munkáltatói intézkedéseket meg kell tenni, illetve az érintett intézmények költségvetési
előirányzatait felül kell vizsgálni, a változásokhoz szükséges igazítani.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester,
Az érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Az érintett nevelési-oktatási intézmények vezetői

A 166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

A SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az

Szolnok Városi Óvodák

alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Szolnok Városi Óvodák 100 óvodai csoporttal működőnevelési intézmény.

Az intézménybe felvehetőtényleges maximális gyermeklétszám: 2342

Székhelye: Szolnok, Baross út 10-12.

Az óvoda tagintézményeinek telephelyei:
Szolnok, Ady E. u. 24/a.

Szolnok, Aranyi Sándor u. 1/b.

Szolnok, Bajtárs u. 8-12.

Szolnok, Czakó Elemér u. 2.
Szolnok, Czakó Elemér u. 4.

Szolnok, Csallóköz u.19-21.

Szolnok, Dobó u. 29.
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Szolnok, Fiumei 8-10.

Szolnok, Hold u. 12.

Szolnok, Jósika u. 2.

Szolnok, Kacsa u. 2.
Szolnok, Károly Róbert u. 11.

Szolnok, Kolozsvári út 17.

Szolnok, Krúdy u. 129.

Szolnok, Liget út 25.

Szolnok, Munkácsy u. 17.

Szolnok, Napsugár u. 20.

Szolnok, Rózsa u. 1/b.

Szolnok, Szapáry u. 8.

Szolnok, Temetőu.13.

Szolnok, Verseghy park 4.
Szolnok, Vércse u. 11.

Szolnok, Wágner G. krt. 1/a.

2./ Törzsszáma: ……………………..

3./ A jogelőd I. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapította 1999. évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával.

A jogelőd II. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította
1999. évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával.

A jogelőd III. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapította 1999. évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával.

A jogelőd IV. számú Óvodai Igazgatóságot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapította 1999. évben, a 111/7/1999. (V.31.) sz. határozatával.

4./ Az intézmény feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól az
iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig. A feladatból adódóan alaptevékenységi
körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a
gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. A Rózsa u. 1/b. alatti
tagintézményben lokálisan integrált gyógypedagógiai csoport működik 9 férőhellyel. A
csoportba felvehetősajátos nevelési igényűgyermekek középsúlyos fogyatékosok.

Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80111-5 Óvodai nevelés

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés

80112-6 Sajátos nevelési igényűgyermekek óvodai nevelése
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80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok

Különleges helyzetben lévőgyermekek támogatása

Óvodába bejáró gyermekek támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Pedagógus szakkönyvvásárlása

Szakmai fejlesztési feladatok

Minőségfejlesztési feladatok

Kiegészítőtevékenysége:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítőtevékenységek

Az intézmény óvodai csoportjainak száma: 100

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 217,5

Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 171,5

5./ Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata. (Szolnok, Kossuth tér 9.)

6./ Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módja szerint részben önállóan
gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezőköltségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait - együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja
el.

7./ A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve kizárólagos
használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

Ingatlan címe: Tulajdoni lapszám: hrsz. terület (m2)
Czakó Elemér u. 4. 14238 9459/7 4237
Aranyi Sándor u. 1/b. 14397 9107/16 3733
Czakó Elemér u. 2. 16227 9090/5 1993
Vércse u. 11. 8632 9299 6309
Dobó u. 29. 4151 4332 666
Jósika u.2. 4448 4729 5732
Temetőu.13. 5305 5681/3 4420
Csallóköz 19-21. 6644 7240 2750, kivéve a Hild V. Városi

Könyvtár által használt épületrészt

Bajtárs u. 8-12. 4542 4858 3029
Kacsa u. 2. 7418 7915 2815
Liget u. 25. 3779 3946 2753
Károly Róbert u. 11. 3184 3316 923
Kolozsvári u. 17. 2006 1922 3064
Ady E. u. 24/a. 2065 1993 2436
Hold u. 12. 2805 2904 3220
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Fiumei u. 8-10. 1655 1428/4 5092
1860 1664 434

Szapáry u. 8. 1227 939 4755
(Kivéve: a Humán Szolgáltató Központ által használt karbantartó műhely)
Verseghy park 4. 1124 815 549

(A Verseghy park 4. szám melletti, zárt, 544,5 m2 területűjátszótér, amely a 790 hrsz-ú
Verseghy parkból került kialakításra.)

Wágner G. krt. 1/a. 1024 755/14 9693
Rózsa u. 1/b. 317 223 2934
Munkácsy M. u. 17. 14051 11523/2 4736
Krúdy Gy. u. 129. 11347 11663/7 3409
Napsugár u. 20. 9480 10096 2158

8./ Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket a módosított 25/2003. (VII.9.)
KR. sz. rendeletben meghatározottak szerint hasznosíthatja, szabad szellemi kapacitását
felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, ha az nem akadályozza az intézményben
folyó nevelőés oktató munkát.

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat
közgyűlése gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról, számviteli
nyilvántartásáról az intézmény köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében
meghatározott módon.

9./ Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján,
határozott időtartamra, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§ (2) bekezdésének e) pontja, valamint "a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben" című138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján.

10./ Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetője gyakorolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.

A Szolnok Városi Óvodák Alapító Okiratát jóváhagyta: Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2007. június 21-én, a 166/2007. (VI.21.) számú határozatával.

XXI. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által
ellátott feladatok áttekintésére és átszervezésének lehetőségére

Dr. Kállai Mária elmondta, hogy a városháztartási reform elemeként a költségvetési rendelet
a közgyűlés számára feladatul szabja, hogy a lehetőlegköltséghatékonyabb működés mentén
vizsgálja felül intézményeit. Ennek része az Egészségügyi Szolgálat által ellátott feladatok
áttekintése. A helyzetértékelés a gyermek- és felnőtt háziorvosi, a fogorvosi ellátással, a
védőnő-, anya-, gyermek- és csecsemővédelemmel, az iskola-egészségüggyel foglalkozik,
illetve áttekinti az egészségügyi szolgálat működését mind pénzügyi számítások, mind pedig
tartalmi mutatók mentén. Kiindulási alap, mivel az elkövetkező hónapok mélyebb
elemzéséhez szolgál tájékoztatásul. Kérte az előterjesztés elfogadását.
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Szalay Ferenc ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport, valamint a Pénzügyi bizottság, mindkét bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 20 fő– 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

167/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által
ellátott feladatok áttekintéséről és átszervezésének lehetőségéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján, valamint 8. §-a (4)
bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ának (1)
bekezdésében foglaltak végrehajtására, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben
foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.
évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történőfinanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre az
alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Szolgálat által ellátott feladatok
áttekintéséről szóló előterjesztés tartalmát megismerte, azzal egyetért.

2. Meg kell vizsgálni, és ki kell dolgozni az Egészségügyi Szolgálat által biztosított
valamennyi intézményesített feladat jövőbeni ellátásának legköltséghatékonyabb módját a
Szolnok Város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR rendelet IV. fejezetében
szabályozott városháztartási reform feladatairól szóló elvekkel összhangban, és azt Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kell terjeszteni.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az
Egészségügyi Szolgálat által ellátott feladatok lehetséges átszervezése során a szakmai
színvonal biztosítását kiemelt szempontként kezeli és értékeli.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr. Rotyis György orvos-igazgató Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
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XXII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával a gyermekjóléti központ és
helyettes szülői ellátás biztosítására kötött megállapodás módosítására

Dr. Kállai Mária emlékeztetett arra, hogy egy előzőközgyűlés döntött arról, hogy a
gyermekjóléti és helyettes szülői ellátás biztosítása finanszírozási és normatíva változások
igényelhetőség miatt átkerült a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához. Az előterjesztés az
ehhez való infrastruktúra átadását, a zöldházban való további elhelyezését tartalmazza.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Szalay Ferenc ismertette, hogy az egészségügyi szociális és sport bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 19 fő– 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

168/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával a gyermekjóléti központ és
helyettes szülői ellátás biztosítására kötött megállapodás módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § /6/ bekezdése alapján biztosított jogkörében az alábbi
határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával a
gyermekjóléti központ és helyettes szülői ellátás biztosítására kötött megállapodást
módosítja, és az ellátás biztosítása érdekében a Szolnok Karczag L. u. 2. szám alatti Zöld
Házban kialakított Társasház Alapító Okiratában 5-6 sor szám alatt szereplőhelységekből
53,81 m2-t és a 7 sorszám alatt szereplő54,37 m2 alapterületűingatlant a megállapodás
fennálltig ingyenesen átadja a társulás részére, és felhatalmazza Szalay Ferenc Polgármestert
a határozat mellékletét képezőmegállapodás aláírására.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
SZOLLAK Kft.
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
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168/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.) - továbbiakban: Önkormányzat - képviseletében: Szalay Ferenc
másrészről a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) -
továbbiakban: Társulás - képviseletében: Hatvani Lajos

között, a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-a, és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 40. § (3) bekezdésében, a 49. §-ban, valamint 98. §-ban foglaltak
alapján.

1./ A felek megállapodnak, hogy a gyermekjóléti központ és helyettes szülői ellátás
biztosítására kötött megállapodás III. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4./ Az Önkormányzat tulajdonát képezi a „Szolnok, Karczag László u. 2. szám alatti Zöld
Ház Társasház”. A tulajdonos Önkormányzat a Zöld Házban kialakított, a Társasház alapító
okiratában, az E-2. jelűI. emeleti alaprajzon Családsegítőelnevezéssel jelölt, összesen 268,45
m2 alapterületű, az 5-6 jelűföldszinti helységekből 53,81 m2 alapterületűés a 7 jelű
földszinti 54,37 m2 alapterületűhelyiségek használati jogát jelen szerződés fennállásának
időtartamára ingyenesen átadja a Társulás részére azzal, hogy azt csak a jelen szerződésben
rögzített feladatok ellátására lehet hasznosítani. Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja részére a
többletfeladatok ellátásával kapcsolatban - egyszeri alkalommal - felmerült bútor- és
eszközszükségletnek megfelelően biztosítja a minimumfeltételeket.
Amennyiben az ingyenes átadással kapcsolatosan a megállapodás aláírását követően – bár
mely okból- ÁFA fizetési kötelezettség keletkezne, annak megfizetését a Társulás vállalja.”

2./ A felek kijelentik, hogy a megállapodás egyéb rendelkezései változatlan formában
továbbra is érvényesek.

3./ Jelen megállapodás csak a gyermekjóléti központ és helyettes szülői ellátásra kötött és
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2007 (IV.26.) Kgy határozatával jóváhagyott
megállapodással együtt érvényes.

4. Jelen megállapodás 2007. május 1-től hatályos.

Szolnok, 2007. június……

Hatvani Lajos Szalay Ferenc
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

nevében
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

nevében

Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ellátást igénybevevő
települési önkormányzat képviselőtestülete megismerte, azt határozatában jóváhagyta, az
abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőrendelkezésként fogadta el.

Jóváhagyó határozat száma: 168/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat.
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XXIII. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai
programja felülvizsgálatára és aktualizálására

Dr. Kállai Mária kérte a kiosztott, pontosított feladattervet tárgyalási alapnak tekinteni. Az
előterjesztésben meghatározták, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a fenntartó
önkormányzatnak feladatai. Szólt a gyermekek, ifjúkorúak egészségneveléséről, az
időskorúak egészségi állapotának javítására kimunkált lehetőségekről. További feladatnak
javasolta a családi egészségnap, az autómentes nap további folyamatos megtartását.
Lehetőségként felmerül egy egészségház létrehozása is pályázati úton. Az előterjesztés
tartalmazza az elvégzett, illetve meghatározza a jövőbeni feladatokat.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Szalay Ferenc ismertette, hogy az egészségügyi szociális és sport, valamint a pénzügyi
bizottság véleményezte és támogatta az előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 19 fő– 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai
programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva következőhatározatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezőSzolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi szakmai programjának felülvizsgálatát
megalapozó helyzetfeltárást megismerte és tudomásul vette.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. sz. mellékleteként, Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi szakmai programjának mellékletét képező
Feladattervben megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról szóló tájékoztatót megismerte
és tudomásul vette.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képezőegészségügyi
szakmai program aktualizált Feladattervét megismerte és elfogadja, egyidejűleg a 146/2005.
(III.31.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi szakmai program
Feladattervében meghatározottak elvégzésére évente - elsőalkalommal 2008. évben - a
költségvetési rendeletében szabályozottak szerint 2 000 000 forintot biztosít az „Egészségügyi
feladatok” szakfeladat cím alatt.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Határidő: A mindenkori költségvetési rendelet elfogadása
A határozat végrehajtásában közreműködik:
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Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói

169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi szakmai
programjában meghatározott célok megvalósítására létrehozott Feladatterv

aktualizálása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi szakmai programjában
meghatározott célok megvalósítására létrehozott Feladatterv aktualizálása

I.

1. Egészségfejlesztési programok a gyermekek és az ifjúsági korosztály számára

1.1./ Továbbra is segíteni kell a nevelési-oktatási intézményekben az egészségnevelés és az
egészségfejlesztés javítása érdekében történő foglalkozások szervezését pedagógusok és
iskola-egészségügyi szakemberek, valamint szakmai civil szervezetek bevonásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ

1.2./ Biztosítani kell a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az
iskola-egészségügyi szolgálat szakemberei részére az egészséges életmódra ösztönző,
figyelemfelkeltőtájékoztató anyagok rendelkezésre állását.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

1.3./ Biztosítani és támogatni kell a nevelési-oktatási intézményekben az - évente
megrendezésre kerülő- korosztályos egészségnevelési verseny szervezésének feltétel- és
eszközrendszerét (folyamatosan változó témában, különbözőproblémákra fókuszálva).
Határidő: évente június 15.
Felelős: területért felelős alpolgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

2. Az idősek egészségi állapotának javítása

2.1./ Ki kell dolgozni az idősek egészségi állapotának javítását célzó előadássorozat, fórumok
és rendezvények szervezésének feltétel- és eszközrendszerét. Erre a célra a bizottsági
feladatkörbe utalt előirányzat felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlása során
indokolt támogatást biztosítani a nyugdíjas civil szervezetek részére, valamint indokolt
kiemelt támogatásban részesíteni az Egyesített Szociális Intézmény idősek egészségnevelő
programjait, rendezvényeit, anyagi és humán erőforrással.
Határidő: 2008.12.31., majd folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester, illetékes bizottságok elnökei
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

3. Esélyegyenlőség az egészségért
3.1./ A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelőakadálymentesítésére az előzetes
felmérés alapján cselekvési tervet kell készíteni, és folyamatosan vizsgálni kell az erre
vonatkozó pályázati források bevonásának lehetőségét.
5 fős munkacsoportot kell létrehozni, melynek tagjai: 2 főaz Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság tagjai közül, 1 főSzolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálattól, 1 főa SZOLLAK KFT-től, és 1 főaz Orvosi Kamara képviseletében, melynek
feladata, hogy készítsen az önkormányzati orvosi rendelők akadálymentesítésére cselekvési
ütemtervet.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

4. Egészségfejlesztés az élet minden színterén

4.1./ Támogatni kell a hagyományteremtőszándékkal évente a Tiszaligetben megrendezésre
kerülő"Családi Egészségnap" rendezvény szervezésének eszköz- és feltételrendszerét. A
rendezvény célja, hogy lehetőséget kínáljon a családok számára az együtt-mozgásra,
sportolásra, kikapcsolódásra.
Határidő: évente szeptember 30.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ

4.2./ Szolnok Megyei Jogú Városnak csatlakoznia kell a szeptember 22-i Autómentes
Világnaphoz, mely keretében Szolnok belvárosát – lehetőség szerint - délelőtt 10 és délután
14 óra között a gyalogosokon kívül csak a tömegközlekedési járművekkel és a kerékpárokkal
lehet megközelíteni.
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Határidő: évente szeptember 30.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4.3./ Ki kell dolgozni egy közösségi "Egészségház" létrehozásának eszköz- és
feltételrendszerét, amelyben helyet kapna egy többcélú, városi egészségügyi információs
helység, valamint egészségügyi könyvtár, továbbá szakmai civil szervezetek, orvosok,
egészségügyi szakemberek. Meg kell vizsgálni az esetleges pályázati források bevonását,
illetve a kistérségi együttműködés lehetőségét.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

4.4./ Támogatni kell annak feltételrendszerét, hogy az önkormányzat szervezésével a Szolnok
Televízió ZRt. havonta jelentkező"Életmód magazint" készítsen. A magazin műsorát úgy kell
összeállítani, hogy az a városlakók minden korosztályának az egészséggel összefüggő,
hasznos információt nyújtson.
Határidő: évente december 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

II.

1. Prevenció

1.1./ Ki kell dolgozni az "Óvodai, iskolai dohányzás megelőzési magatartásformáló projekt"-
et, melynek célja az óvodás és kisiskolás korú gyermekek magatartási, viselkedési normáinak
kialakítása a dohányzás elutasítására, valamint annak érdekében, hogy a felnövekvő
nemzedék egészségkultúrájának, életstílusának formálása az élet legfogékonyabb
szakaszában, az egészséges életmód és az egészség, mint érték irányában megvalósuljon.
Meg kell vizsgálni minden oktatási-nevelési intézmény bevonásának lehetőségét az "Óvodai,
iskolai dohányzás megelőzési magatartásformáló projekt"-be.
Határidő: 2008.12.31., majd folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Kábítószerügyi EgyeztetőFórum.

1.2./ Az Önkormányzat fenntartásában működőintézményekben fokozottan ellenőrizni kell a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartását.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottsága,
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

2. Egészséges táplálkozás elterjesztése

2.1./ Támogatni kell a reformételekből ételkóstoló, főzőverseny (mesterséges anyagok nélkül)
szervezését a szolnoki civil szervezetek bevonásával, szolnoki lakosok részére, szorosan
kapcsolódva a "Családi Egészségnap" rendezvényhez. Segíteni kell a város lakosai számára
készült, az egészséges táplálkozást bemutató, népszerűsítőkiadvány összeállítását, terjesztését
a városban működő egészségügyi, preventív tevékenységet végző civil szervezetek
bevonásával.
Határidő: évente szeptember 30.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ

III.

1. Szűrővizsgálatok

1.1./ Tovább kell erősíteni a kapcsolatot a meglévő együttműködőkkel, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetével, illetve a
városban tevékenykedő, a szűrővizsgálatokat biztosító egészségügyi, és civil szervezetekkel, a
célzott szűrővizsgálatok szervezése tekintetében. A szűrővizsgálatok között lehetőség szerint
biztosítani kell - elsősorban - a vérnyomás-, vércukorszint-mérést, valamint a rosszindulatú
daganatos, és a mozgásszervi problémák felismerését célzó vizsgálatokat a lakosság részére,
különös tekintettel a hátrányos helyzetűcsoportokra (a hajléktalanok, a fogyatékosok stb.).
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ

1.2./ Ki kell dolgozni a hagyományteremtőszándékkal Szolnok Megyei Jogú Városban
évente megrendezésre kerülő„Tiszta Szívvel Szolnokért” egy hetes lakossági szűrőprogram
szervezésének eszköz- és feltételrendszerét. A rendezvény célja, hogy a lakosság körében a
szűrővizsgálatokon való megjelenést népszerűsítse.
Határidő: évente április 30.
Felelős: az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei



102

2. Erőforrás fejlesztés, monitorozás

2.1./ Biztosítani kell szakmai, szakmaközi fórumok, továbbképzések, tájékoztató előadások
megszervezését, eszköz- és feltételrendszerét, és törekedni kell a városban tevékenykedő
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, továbbá a pedagógusok, a szakmai civil
szervezetek közötti együttműködési formák támogatására a betegek információkkal és
gyógyítási, rehabilitációs alternatívákkal történőellátása érdekében.
Határidő: évente december 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ.

2.2./ Kétévente meg kell vizsgálni Szolnok Város lakosai egészségi állapotában bekövetkező
változásokat, továbbá az egészségügyi szakmai program megvalósítását, megvalósulását,
aktualizálását a városban tevékenykedő egészségügyi szakemberek, szervezetek és
intézmények segítségével, szakmai tapasztalatával, együttműködésével.
Határidő: kétévente december 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ.

2.3./ Minden, a lakosság egészségi állapotának felmérésére készült szakmai anyagot Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján a lakosság számára hozzáférhetővé kell
tenni.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
Civil Szolgáltató Központ.

IV.

Az ellátórendszer tárgyi feltételrendszerének javítása

1.1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, illetve használatában álló
rendelők vonatkozásában meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló tárgyi feltételrendszert. A
hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan ütemtervet kell készíteni, kiemelt figyelemmel
pályázati források bevonására.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei
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1.2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt prioritásnak tekinti a tulajdonában
álló egészségügyi létesítmények, rendelők fejlesztését, felújítását, valamint új rendelők
kialakítását, amely érdekében meg kell vizsgálni pályázati források bevonását.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

V.

A kapcsolatrendszer bővítése

1.1./ A meglévő kapcsolatrendszer további erősítése céljából egyeztetőmegbeszélést,
szakmaközi tájékoztató megbeszélést kell kezdeményezni a szakellátásokat végző
egészségügyi szolgáltatókkal, valamint kiemelten a sportegészségügyi szolgáltatókkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei, és az Önkormányzat illetékes intézményei

XXIV. napirendi pont:
Előterjesztés az Esza Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásának előmoz-dítására” kiírt pályázat benyújtására és az
önerőbiztosítására

Dr. Kállai Mária Kérte a határozati javaslat 1. pontját a következők szerint módosítani:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” kiírt pályázatot a
2.500.000 forint megpályázható összegre benyújtja.”
Hangsúlyozta, hogy a szolnoki kábítószer egyeztetőfórum országos hírű, viszont rengeteg
még a tennivaló. A nyári szünetet követően – a már monitorozott eredmények nyomán - fel
kell mérni, ki mit tud tenni a kábítószer elleni küzdelemben. Az előterjesztés tájékoztat a
kábítószer egyeztetőfórum működtetésére megpályázható 2,5 millió forintról, melyhez
szükséges az önkormányzati önrész biztosítása. Kérte a közgyűlést, támogassa a pályázatot.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Szalay Ferenc ismertette, hogy az egészségügyi szociális és sport, az oktatási, a pénzügyi és a
városfejlesztési bizottság véleményezte és támogatta az előterjesztés elfogadását.
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 21 fő– 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

170/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
az Esza Kht. által a „Kábítószerügyi EgyeztetőFórumok (KEF-ek) meg-
alakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését
célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” kiírt pályázat
benyújtásáról és az önerőbiztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési programja
aktualizálásáról szóló 46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakkal
egyetértésben az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” kiírt pályázatot a
2.500.000.- Ft megpályázható összegre benyújtja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz készpénzben 500 000 forint önerőt
biztosít a sport és ifjúsági feladatok „civil és kábítószerügyi feladatok előirányzat” terhére.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az
ahhoz kapcsolódó dokumentumok, valamint a benyújtott pályázat kedvezőelbírálása esetén a
támogatási szerződés aláírására.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Jánosiné Dr. Bene Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
elnöke
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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XXV. napirendi pont:
Előterjesztés a Civil Szolgáltató Központ működtetésre vonatkozó ellátási szerződés
megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség
bérbeadására

Dr. Kállai Mária kérte a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezőEllátási szerződés
VI/5. pont rendkívüli felmondásra vonatkozó része 2. és 3. francia bekezdését javítani a
következők szerint:
„- ha a működtetőaz önkormányzat tudta és hozzájárulása nélkül, az ingatlant más célra
hasznosítja, vagy azt részben vagy egészben harmadik személy rendelkezésére bocsátja, és ez
nem a II. pontban felsorolt szolgáltatások megvalósulását szolgálja;
- ha a működtetőa bérleti szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget;”

Kérte továbbá a határozati javaslat 2. számú mellékletét képezőbérleti szerződés 7. pontját
javítani a következők szerint:
„A bérlőa helyiséget kizárólag „Civil Szolgáltató Központ” üzemeltetése céljára használhatja,
azt részben vagy egészben harmadik személy rendelkezésére kizárólag az ellátási
szerződésben meghatározott szolgáltatások megvalósítása érdekében bocsáthatja. „

Ismertette, hogy eddig a szolnoki civil házat az Impulzus Egyesület működtette, az
egyesülettel a szerződés lejárt, az új pályáztatási folyamat most zajlik, jelenleg az
önkormányzatnak nincs arról információja, hogy hány pályázat érkezett be. Az átmenet ideje
alatt a Napsugár Gyermekház munkatársai biztosítják a folyamatos működtetést. Amikor a
döntés megszületik, az ismételten a közgyűlés elé kerül.

Szalay Ferenc ismertette, hogy az egészségügyi szociális és sport, és a városfejlesztési
bizottság véleményezte és támogatta az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k :

Tóth Ferenc: az előzetes információk szerint a város vezetése kérte az ESZA Kht-t, hogy 1
fővel, valamilyen képviseleti szinten megjelenhessen a döntés során. Kérdezte, hogy
befogadták-e ezt a kérést.

Dr. Kállai Mária tudomása szerint befogadták a kérést, de a város még nem kapott erről
tájékoztatást.

V é l e m é n y e k :

Radócz Zoltán problémaként vetette fel, hogy üres szerződést kaptak kézhez. Szerinte a
polgármester úrnak a bizottsági véleményezés után kellene aláírnia a szerződést.

Tóth Ferenc elmondta, hogy a civil szervezetek részére nagyon fontos objektumról van szó.
Tájékoztatásként elmondta, hogy ez regionális szolgáltató központ, mely megteremti a
lehetőségét, hogy a régió civil szervezetei között intenzívebbé váljon a kapcsolat. Az
önkormányzatnak ebbe szándékosan nem kellene beleszólnia, a civil szervezeteknek fel kell
nőni a feladathoz. Nem ért egyet az előtte szólóval, szakbizottságnak nem kell minősíteni a
pályázatot, majd később a munkáját a szerződés értelmében célszerűminősíteni. Köszönetet
mondott azért, hogy a város vezetése kellőtávolságtartással kezeli ezt a kérdést.
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Dr. Kállai Mária szerint nincs akadálya annak, hogy egy bizottság megismerje azt a
pályázót, akit kiválasztottak, de választási lehetőség a bizottság részére nem lehet.

Szalay Ferenc szerint az elején meg lehet ismerni, és fel lehet mérni a kiválasztott működtető
munkálkodását. Ezt követően figyelemmel lehet kísérni a kiválasztott munkáját.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 24 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással meghozta
a következőhatározatot:

171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a Civil Szolgáltató Központ működtetésre vonatkozó ellátási szerződés
megkötéséről, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú
helyiség bérbeadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint a 80. § (1) bekezdés alapján, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított 25/2003. (VII. 9.)
KR. sz. rendelet 10. §. (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévőnem lakás célú
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) KR. sz. rendelet 3-4
§ alapján, tekintettel a 273/2003. (XI.27.) sz. határozat 2. sz. mellékletét képezőSzolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil stratégiája cselekvési programjára az alábbi
határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét képező, a Civil
Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződést megismerte és javasolja a
polgármester által aláírásra az Esza Kht. által a civil szolgáltató központok működtetésére
kiírt pályázat (pályázati kód: CSZK-MT-07-C) nyertesével.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz.-
ú ingatlant 2007. július 01-től határozott időre bérbe adja 50.000.-Ft+ÁFA/év díj ellenében az
ESZA Kht. által a civil szolgáltató központok működtetésének támogatására kiírt pályázaton
kiválasztott szervezet számára, azzal hogy a működtetőszervezetnek csak az ÁFA összegét
kell megfizetnie a közüzemi költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése
mellett, míg a működtetőnek érvényes szerződése van az SZMM-mel a feladat ellátására.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képezőbérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2007. július 01.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Dr. Bozó Andrea
Jánosiné Dr. Bene Ildikó
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Az Esza Kht. által a civil szolgáltató központok működtetésére kiírt
pályázat nyertese

171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. számú melléklete

E L L Á T Á S I S Z E R Z ŐD É S

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.) – továbbiakban Önkormányzat – képviseletében Szalay Ferenc polgármester,
másrészről a MŰKÖDTETŐ (képviselő, székhely), amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság ... számú végzésével … szám alatt vett nyilvántartásba képviseletében …
között a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
273/2003. (XI.27.) számú, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil
Stratégiájáról (továbbiakban civil stratégia) szóló határozatában foglaltak alapján.
A megállapodó felek közös akarattal rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya az
Önkormányzat és a MŰKÖDTETŐ közötti együttműködés kereteinek, formáinak, az
MŰKÖDTETŐáltal vállalt szolgáltatások, tevékenységek rögzítése.
Ennek érdekében a felek az alábbi szerződést kötik:

I.

1./ Az Önkormányzat a civil stratégia cselekvési programjának III./c pontjában foglaltakra
tekintettel a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti ingatlanban Civil Szolgáltató Központot kíván
működtetni.
2./ Az Önkormányzat a Civil Szolgáltató Központ működtetését a MŰKÖDTETŐ útján
kívánja biztosítani.

3./ A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint
egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben, Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, operatív ügyekben a
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztálya képviseli.

II.

Az ellátási szerződés keretében a MŰKÖDTETŐa következőszolgáltatásokat látja el:
1./ A szolnoki székhelyűcivil szervezetek és az Önkormányzat kapcsolatának elősegítése, a
civil szervezetek közreműködésének elősegítése az önkormányzati döntés-előkészítésben,
döntéshozatalban, különösen az alábbi területeken:
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1.1./ Civil kerekasztalok működtetése: minél több szolnoki székhelyű civil szervezet
kapcsolódjon be szolnoki civil kerekasztalok munkájába.
1.2./ A szolnoki civil kerekasztalok által delegáltak részvétele az Önkormányzati bizottsági és
közgyűlési munkában: fejlődjön és bővüljön tovább a szolnoki civil kerekasztalok
delegáltjainak szerepe Szolnok város közéletében.
2./ Tanácsadási rendszer működtetése: A szolnoki székhelyűcivil szervezetek kapjanak
megfelelőjogi, pénzügyi és pályázatírási segítséget.
3./ Képzéssorozatok szervezése szolnoki székhelyűcivil szervezetek részére a következő
témákban: EU csatlakozásból adódóan
a) Területfejlesztés
b) EU-s pályázatírás
c) Civil érdekképviselet témákban ismeret és készségfejlesztés
4./ Folyamatos információszolgáltatás a szolnoki székhelyűcivil szervezetek számára:
a) Információk
b) Adatbázisok
5./ Dokumentumtár fejlesztése
A szolnoki székhelyűcivil szervezetek számára elérhetőközelségbe kerüljön minden olyan
információ, amely működésüket segíti.
6./ Hírlevél szerkesztése
7./ Információszolgáltatás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
8./ Internetes honlap szerkesztése és folyamatos karbantartása

III.

Az ellátási szerződés keretén belül az Önkormányzat:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a II. fejezetben foglalt szolgáltatások
ellátásával bízza meg a MŰKÖDTETŐT.
2./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a Baross u. 56. sz. alatti, 4543/A/2 helyrajzi számú
ingatlant használatra átadja a MŰKÖDTETŐNEK a jelen szerződésben meghatározott
időtartamra és feltételekkel, melyre külön bérleti szerződést köt.
3./ A használat során a fenntartással, működtetéssel, karbantartással kapcsolatban felmerülő
az Önkormányzat éves költségvetéséből, erre a feladatra elkülönített összegen túli összes
többi költség a működtetőt terhelik.
4./ A működtetőköteles a közmű-szolgáltatókkal a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szolgáltatási szerződéseket megkötni és a közüzemi költségeket (rezsiköltségeket) a
szolgáltatók felé megfizetni. A működtetés érdekében megkötött szerződéseket a működtető
köteles 15 napon belül az Önkormányzatnak bemutatni.
5./ A fenntartási, karbantartási tevékenységet meghaladó fejlesztést, átalakítást a működtető
csak a tulajdonos, jelen esetben az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végezhet.
6./ A feladat ellátása során meginduló fejlesztési feladatok végrehajtásához kapcsolódó
önkormányzati támogatás formája és mértéke minden esetben külön egyeztetés tárgya,
amelyet a felek külön szerződésben rögzítenek

IV.

1./ A feladat ellátásához az Önkormányzat olyan módon nyújt támogatást, hogy évente a
költségvetésében elkülönített összeggel támogatja a működtetést. A támogatási összegről az
Önkormányzat évenként külön támogatási szerződést köt, elszámolási kötelezettséggel, ami
összhangban áll a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kötött szerződéssel.
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2./ A MŰKÖDTETŐ, mint működtető (továbbiakban működtető), az általa nyújtott
szolgáltatásokért ellenszolgáltatást nem kérhet a Civil Szolgáltató Központ és a Polgármesteri
Hivatal adatbázisába bejelentkezett, szolnoki székhelyűszervezetektől, azok képviselőitől.
Térítési díj, önköltségi ár kérhetőelőzetesen meghatározott szolgáltatásokért. Mind a térítési
díj, mind pedig az önköltségi ár megállapításánál tekintettel kell lenni az adott évben az éves
költségvetésből a Civil Szolgáltató Központ működésének támogatására elkülönített összeg
nagyságára, továbbá a Városi Civil Tanács, valamint a civil kerekasztalok erre vonatkozó
javaslatára. A kedvezményezettek körét, valamint a térítés díjakat és önköltségi árat
tartalmazó, a Városi Civil Tanács által összeállított jegyzéket a működtetőtájékoztatásul
megküldi az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak.
A megállapított térítési díj/önköltségi ár a működtetőt illeti meg.
3./ Az Önkormányzat és szervei a szakmai munka színvonalas ellátásához segítséget
nyújtanak.

V.

A felek között a kapcsolattartás az alábbiak szerint történik:
1./ A működés jelen szabályozásnak való megfelelését, a szakmai munka színvonalának
figyelemmel kísérését, a napi operatív ügyek intézését az Egészségügyi és Szociális Osztálya
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a területért mindenkor felelős
alpolgármesterrel együttműködve látja el.
2./A Civil Szolgáltató Központot működtetőszervezet tájékoztatást ad a Civil Szolgáltató
Központ működéséről, szakmai programjainak megvalósításáról, valamint az önkormányzati
támogatás felhasználásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnak évente 1
alkalommal.

VI.

A szerződés időtartama, megszűnése:
1./ Jelen Ellátási szerződés arra az időtartamra jön létre, amíg a működtetőnek hatályos
szerződése van a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a Civil Szolgáltató Központ
működtetésére.
2./ A szerződést bármelyik fél – 6 hónapnál későbbi időpontra - indoklás nélkül felmondhatja.
(rendes felmondás)
3./ Amennyiben a vállalt szolgáltatások ellátásával a működtetőfel kíván hagyni, ezt legalább
6 hónappal korábban az Önkormányzat felé jeleznie kell, és a III/2. pontban jelölt ingatlant a
szerződés megszűnését követő15 napon belül a szolgáltatások ellátására alkalmas állapotban
köteles az Önkormányzat birtokába visszabocsátani.
4./ A szerződés Önkormányzat által felmondással történőmegszűntetése esetén a működtetőt
adott évben igazolt költségeinek ismeretében az éves költségvetésből, erre a célra elkülönített
összeg időarányos része megilleti.
5./ A jelen ellátási szerződés azonnal megszűnik (rendkívüli felmondás):

- ha a működtetőjelen szerződés II. pontjában meghatározott szolgáltatásokat az
Önkormányzat erre vonatkozó megkeresése ellenére sem biztosítja,
- ha a működtetőaz Önkormányzat tudta és hozzájárulása nélkül az ingatlant más
célra hasznosítja, vagy azt részben, vagy egészben harmadik személy rendelkezésére
bocsátja és ez nem a II. pontban felsorolt szolgáltatások megvalósulását szolgálja.
- ha a működtetőa bérleti szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz
eleget,
- ha a működtetőnek a közüzemi szolgáltatók felé 3 hónapot meghaladó hátraléka
keletkezik.
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VII.

1./ A felek kölcsönösen törekednek, hogy jelen szerződésből eredőesetleges vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalásos úton rendezzék. Egyéb, e szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.
2./ A felek esetleges jogvitás kérdéseik eldöntésére Szolnok Városi Bíróság illetékességét
kötik ki.
3./ Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szolnok, 2007. július 1.

Szalay Ferenc …………………………..
Polgármester működtető

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete

Bérleti szerződés

mely létrejött egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9.sz. - mint bérbeadó (továbbiakban:
bérbeadó), másrészről ………………………..(szervezet neve) (adószám: …………………..,
képviseletében: …………………) …………………….(szervezet székhelye). - mint bérlő
(továbbiakban: bérlő) között, a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti, 4543/A/2 hrsz.-ú 231 m2

alapterületűhelyiség bérletére az alábbi feltételekkel:

1./ Bérleti díj: 50.000.-Ft /év + ÁFA.

2./ Jelen bérleti szerződés 2007. július 01-től arra az időtartamra jön létre, amíg a bérlőnek
hatályos szerződése van a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a Civil Szolgáltató
Központ működtetésére.

3./ Bérlőt terheli a bérleti díjon felül A használat során a fenntartással, működtetéssel,
karbantartással kapcsolatban felmerülő az Önkormányzat éves költségvetéséből, erre a
feladatra elkülönített összegen túli összes többi költség, a helyiség használata során felmerülő
közüzemi díj fizetési kötelezettség, valamint a fenntartással, működtetéssel és a
karbantartással kapcsolatos összes kötelezettség. Bérlővállalja, hogy ezen kötelezettségének
rendszeresen, időben eleget tesz. Bérlőtudomásul veszi, hogy a bérbe adott helyiség
karbantartására, felújítására vonatkozóan a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi
LXXVIII. tv-ben foglaltak az irányadók.

4./ Bérlőaz 1.) pontban meghatározott bérleti díjat terhelőÁFA összegét, évi tizenkettőezer
forintot köteles a bérbeadó részére számla alapján megfizetni. Bérbe adó az ÁFÁ-n kívüli
részre nem tart igényt.

5./ Bérlőa 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítése havonta, a bérbeadó képviselője -
a SZOLLAK KFT. - által kiállított és a Civil Szolgáltató Központ működtetője címére
megküldött számla alapján történik. A bérlőa szerződés tárgyát képezőbérleti díjat a
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bérbeadó képviselője – SZOLLAK KFT. – által kiállított számla ellenében, a számla
kibocsátásának napjától számított 30 napon belül indított átutalással köteles megfizetni.

6./ Bérbeadó a helyiséget jelen szerződés aláírását követően 15 napon belül birtokba adja a
bérlőnek, birtokbaadási eljárás keretében.

7./ A bérlő a helyiséget kizárólag „Civil Szolgáltató Központ” üzemeltetése céljára
használhatja, azt részben, vagy egészben harmadik személy rendelkezésére kizárólag az
ellátási szerződésben meghatározott szolgáltatások megvalósítása érdekében bocsáthatja.

8./ Bérbeadó felhívja bérlő figyelmét, hogy a helyiségre újraelőállítási értéken
vagyonbiztosítást kell kötnie. Amennyiben bérlőezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben
esetlegesen előforduló mindenneműkáresemény anyagi következménye bérlőt terheli. A
bérbeadóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

9./ Bérbeadó a bérlőt előzetesen írásban felszólítja a bérleti díj megfizetésére, ha a bérlőa
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a bérlőa felszólításnak nyolc napon
belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.
Ha bérlőa szerződés 3., 7. pontjában előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által
írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbe adó a határidőt követőtizenöt napon belül
írásban felmondással élhet.

Nemfizetés, vagy késedelmes fizetés fogalomkörébe fogadják el felek a közüzemi
szolgáltatások díjainak fizetésével kapcsolatos kötelezettségekben történőmulasztást is, mely
esetén az előzőbekezdésben foglaltak szerint járhat el bérbeadó képviselője.

10./ Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban bocsátja bérbeadó képviselőjének rendelkezésére.

11./ Bérlőa helyiségen felújítást, átalakítást, a bérbeadó képviselőjének előzetes írásos
hozzájárulása alapján, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, a teljes költség viselése
mellett végezhet. Az elvégzendőmunkákra feleknek külön megállapodást kell kötniük,
melyben rendelkeznek a felmerülőköltségek elszámolásáról a helyiség későbbi értékesítése,
illetve a bérleti jogviszony más okból történőmegszűnése esetére.
Megállapodás hiányában a bérlőa bérleti jogviszony bármely okból történőmegszűnése
esetén a költségelszámolás tekintetében a bérbeadóval szemben semmiféle követeléssel nem
élhet.

12./ Bérbeadó a bérleti jogviszony létrejöttével a szerződést átadja képviselője a SZOLLAK
Kft. részére, hogy a vele kötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően, nevében és helyette
járjon el, szedje hasznait és teljesítse kötelezettségeit, jogviták esetében bérbeadót képviselje.

13./ Bérlő a használt helyiségben a tűzrendészeti előírásoknak megfelelő típusú, és
darabszámú tűzoltó készüléket köteles elhelyezni, és állandó működőképes állapotban tartani.
Bérlőfeladata, hogy az őrizet nélkül hagyott helyiségben tűzveszélyt okozó berendezések ne
maradjanak feszültség alatt.

14./ A helyiséget jogcím nélkül használó a jogcím nélküli használat kezdetétől a helyiség
rendeltetésszerűhasználatra alkalmas állapotban történővisszaadásáig használati díjat köteles
fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelőzőbérleti díj.
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A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónap elteltét követőnaptól a fizetendő
használati díj összege a korábban fizetett használati díj ötszöröse.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályai, az 1993. évi LXXVIII. tv.-ben
foglaltak, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos
rendeletei az irányadók.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírták

S z o l n o k, 2007.

………………………….. …………………………..
bérbeadó bérlő

XXVI. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok, Tószegi u. 43. sz. alatti, 6308/12/A/5 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal
történő megterhelésére, valamint vagyont terhelő zálogjog alapítására vonatkozó
szerződés jóváhagyására

Szalay Ferenc: Az ülés előtt kiosztott kiegészítést kérte az előterjesztés részének tekinteni.
Ismertette, hogy az egészségügyi szociális és sport, valamint a városfejlesztési bizottság
véleményezte és támogatta az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k :

Dr.Nagy Rózsa érdeklődött, hogy mennyire gyakori, hogy egy önkormányzati tulajdonra egy
nem önkormányzati intézmény jelzálogjogot jegyeztetett be Szolnokon.

Radócz Zoltán A pályázat keretében megvizsgálta-e, kérte-e a pályázatot kiírót a CONTACT
Kht, hogy más módon biztosítsa a visszafizetési garancia fedezetet?

Bozsányi István érdeklődött, hogy ha a pályázattal kapcsolatban vállal az önkormányzat
garanciát, akkor miért nincs betekintési lehetősége a pályázat üzleti tervébe. Az
előterjesztéshez kellett volna csatolni.

Szutorisz-Szügyi Csongor válaszában elmondta, hogy az önkormányzat feladatkörébe
tartozik a rehabilitációs foglalkoztatás segítése. Évek óta foglalkozik ezzel a CONTACT
Rehabilitációs Kht, évek óta sok száz embert foglalkoztatnak a városban. A más módon való
bankgarancia kérdését megvizsgálták, a Kht. ingatlanjai szintén jelzáloggal terheltek.
Ebben a pályázatban csak azok tudtak pályázni, akiknek nagyértékűtulajdonai vannak, azzal
kellett szembesülni, hogy a pályázati lehetőséget nem tudták kihasználni. A város segítségével
tud a CONTACT Kht. a második fordulóban pályázni. A rehabilitációs munkahelyek az
elmúlt években töredékére csökkentek. A pályázati anyag pár száz oldal, a hivatalban
megtekinthető. Véleménye szerint feltétlenül támogatni kell a Kht. további működését.
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V é l e m é n y e k :

Radócz Zoltán az uniós eljárások kapcsán nem hitte, hogy foglalkoztatásra nem tud egy Kht.
pályázni, mert nem tud jelzálogot biztosítani. Úgy látja van más módja a bankgarancia
kiváltásának. Nincs arról meggyőződve, hogy a lehetőségek teljesen megvizsgálásra kerültek.

Dr. Bozó Andrea elmondta, hogy ebben az esetben az ingatlan megterhelése nem a
tulajdonos közvetlen érdekét szolgálja. Ez a polgári jogban teljesen befogadott eljárás. Most
egy olyan Kht-ről van szó, mely kistérségi és szolnoki feladatokat is ellát. A támogatások
csökkentek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban, de ez a Kht.
működött tovább. Az elmúlt több évtizedes tevékenysége elég biztosíték kell, hogy legyen
ahhoz, hogy ne növekedjen a városban a megváltozott munkaképességűmunkanélküliek
száma. Ezt a döntést nem kizárólag az anyagi ésszerűség, hanem egyéb humánus, szociális
szempontok alapján kell meghozni. Véleménye szerint támogatni kell a Kht-t a
munkahelymegtartó pályázat benyújtásában.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy a Kht. által foglalkoztatott emberek
csökkent munkaképességűek, és hamarosan meg fog változni az orvosszakértői elbírálás, aki
most 67%-os rokkantsági járadékban részesül az rehabilitálandó lesz. Tehát ilyen
munkahelyeket fognak keresni. Az a felelős önkormányzat, amely előre gondolkodik, és
lehetőséget teremt ilyen munkahelyek biztosítására. Ez egy vissza nem térítendőtámogatás. A
CONTACT Kht. stabilan működött az elmúlt években, ezt a lehetőséget mindenképpen
támogatni kell.

Tóth Ferenc rámutatott arra, hogy ez a konstrukció eddig nem volt megszokott, talán
precedens értékűlehetne, hiszen a civil szervezetek között számos olyan van, melynek
szüksége lehet az önkormányzat segítségére egy-egy komolyabb uniós pályázat
benyújtásában. Ha ez sikeres együttműködési modellé válik, a többi civil szervezetnek is
sokat segíthet. A CONTACT Kht. a város legkomolyabb civil szervezete, erős szellemi
tőkével rendelkezik. Bízik abban, hogy a jövőben több sikeres pályázat benyújtására lesz
lehetősége a civil szervezeteknek.

Dr. Nagy Rózsa kapcsolódott a Tóth Ferenc által elmondottakhoz abban, hogy ha ennek a
Kht-nek lehetősége lesz az önkormányzat támogatásával pályázat benyújtására, akkor nem
lehet más hasonló városi érdekeket szolgáló szervezetektől a támogatást megvonni. Ez
elindíthat egyfajta lavinát. Véleménye szerint a munkavállalók foglalkoztatását erkölcsi
kötelesség támogatni, a formáját nem tartja elfogadhatónak, mely szerint az önkormányzat
tulajdonára jelzálogjogot jegyeznek be.

Hegmanné Nemes Sára tájékoztatatást adott arról, hogy őis ellene volt a jelzálogjog
bejegyzésének, a jelzáloggal szemben a Kht. teljes vagyonára jelzálogot alapít az
önkormányzat. Ezzel megvan a biztosíték arra, hogy a 20 millió forint ne vesszen el. A
szerződésben látszik, hogy nagyon komoly feltételek vannak a jelzálog biztosítására.
A precedenstől lehet tartani, de nincs sok olyan civil szervezet, mely ezzel a biztosítékkal
szemben a teljes vagyonát tudja felajánlani biztosítékként. Ez a Kht. 80 milliós vagyonnal
rendelkezik, 200 millió forint felett van az árbevétele, kiegyensúlyozott, nyereséges
gazdálkodást folytat.
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Szabó István rámutatott arra, hogy ebben az esetben 100 rehabilitációs munkahely
megtartásáról van szó. Nagyon fontos az, hogy a város képviselő-testülete segítséget adjon a
továbblépéshez. Támogatta az előterjesztést.

Szalay Ferenc: Ez a cég bizonyította, hogy kiegyensúlyozottan működik, mindenképpen meg
kell adni a lehetőség a vissza nem térítendőtámogatás pályázásához.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, Tószegi u. 43. sz. alatti, 6308/12/A/5 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal
történőmegterheléséről, valamint vagyont terhelő zálogjog alapítására
vonatkozó szerződés jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése valamint a Szolnok Megyei Jogú Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított
25/2003. (VII. 9.) KR. rendeletre az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzat nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester járuljon hozzá ahhoz, hogy a
Szolnok, Tószegi u. 43. sz. alatti, 6308/12/A/5 hrsz-ú ingatlanra a CONTACT
Munkarehabilitáció Kht. által, egy az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz
benyújtott eszközbeszerzéssel megvalósuló munkahelymegtartó pályázathoz az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ biztosítékként jelzálogot jegyeztethessen be a fenti
ingatlanra.

2. A Közgyűlés egyetért a határozat mellékletét képezőSzerződéssel, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2007. június 25.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
CONTACT Munkarehabilitáció Kht.
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172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Szerződés
mely létrejött egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 5000
Szolnok, Kossuth tér 9., adószáma: 15408930-2-16, bankszámlaszáma: OTP Rt. JNSZ.
Megyei Igazgatósága Szapáry úti Fiókjánál vezetett: 11745004-15408930, statisztikai
számjelrendszer szerinti törzsszáma: 408934000, KSH számjele: 1627854) - képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester-, (mint zálogjogosult, továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
a Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú
Társaság (székhelye: 5000, Szolnok, Tószegi út 43,. cégjegyzékszáma: Cg. 16-14-000042,
adószáma: 21456891-2-16, bankszámlaszáma: MKB Bank Nyrt. 10300002-45427507-
00003285, statisztikai számjelrendszer szerinti törzsszáma: 21456891-8532-571-16
képviseletében: Varga Tamás ügyvezetőigazgató (továbbiakban Zálogkötelezett) együttes
említésük esetén SzerződőFelek között az alábbiak szerint:

I. Bevezetőrendelkezések

1.1 Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, és lehetőségei szerint támogat minden olyan
tevékenységet, amely Szolnok városban a foglalkoztatási szint javítását, ill. megtartását
eredményezi.

1.2 Felek rögzítik, hogy Zálogkötelezett jelentős szerepet tölt be Szolnok város területén a
csökkent munkaképességűés fogyatékkal élőemberek foglalkoztatásában.

1.3 Zálogkötelezett kijelenti, hogy a csökkent munkaképességű, valamint a fogyatékkal élő
emberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében pályázatot nyújt be az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ által a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának 2007. évi támogatására kiírt, Rehab-2007. elnevezésűeszközbeszerzéssel
megvalósuló pályázatra.

1.4 Szerződőfelek rögzítik, hogy jelen szerződést a közös célok megvalósítása érdekében a
rendelkezésükre álló erőforrások hatékony kihasználása mellett, kölcsönös előnyök nyújtása
érdekében kötik.

II. A szerződés tárgya

2.1 SzerződőFelek rögzítik, hogy az 1.3 pont szerinti pályázat benyújtása érdekében az
Önkormányzat a 172/2007. (VI.21.) számú közgyűlési határozatával hozzájárult, hogy a
kizárólagos tulajdonát képező, Szolnok, Tószegi u. 43. sz. alatti, 6308/12/A/5. hrsz-ú, 498 m2
nagyságú, ingatlanra (továbbiakban: Ingatlan) Zálogkötelezett a Regionális Munkaügyi
Központ (továbbiakban: Jelzálog jogosult) javára 19.755.761 Ft erejéig jelzálogot
(továbbiakban: Követelés) jegyeztethessen be 2007. július 25.- 2009. november 30.-ig terjedő
időtartamra.

2.2 SzerződőFelek a 2.1 pontban meghatározott követelés biztosítására 30.000.000 Ft erejéig
2007. július 25.- 2009. november 30.-ig terjedőidőtartamra vagyont terhelőzálogjogot
alapítnak a Zálogkötelezett vagyonának egészére.
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2.3 SzerződőFelek rögzítik, hogy amennyiben a 2.1 pont megjelölt Jelzálog jogosultja a
Zálogkötelezett nem teljesítése esetére az Ingatlanra vonatkozó jelzálogjogát érvényesíti,
Önkormányzat jogosult a Zálogkötelezett vagyonából a 2.2 pontban meghatározott összeg
erejéig kielégítést nyerni.

III. Vegyes rendelkezések

3.1 SzerződőFelek rögzítik, hogy az Önkormányzat kielégítési jogának megnyíltával jogosult
a Zálogkötelezett felé intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződés szerinti vagyont terhelő
zálogjogot a zálogkötelezett egyes vagyontárgyait terhelőzálogjoggá alakítani.

3.2 Zálogkötelezett vállalja, hogy vagyonát nem csökkenti olyan mértékben, amely
veszélyeztetné az Önkormányzat Követelésének kielégítését. Vagyonának – a kielégítést
veszélyeztetőmértékű- csökkenéséről Zálogkötelezett köteles zálogjogosultat haladéktalanul
értesíteni. Ebben az esetben Zálogjogosult a 3.1 pont szerinti átalakító jognyilatkozatot a
kielégítési jogának megnyílta előtt is megteheti.

3.3 SzerződőFelek kijelentik, hogy a 3.2 pont szerinti követelés kielégítését veszélyeztető
vagyoncsökkenésnek a vagyon jelen Szerződés 1. számú mellékeltét képező, Zálogjogosult
2006. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegében szereplőeszközök 2006. évi értékének
20%-os csökkenését értik.

3.4 Jelen Szerződés 3.2, valamint a 3.3 pontjában foglaltak ellenőrzése érdekében
Zálogkötelezett vállalja, hogy a tárgyévi számviteli beszámolóját annak elfogadását követő15
napon belül Önkormányzat részére megküldi. Zálogkötelezett ezen felül vállalja, hogy az
Önkormányzat részére biztosítja a könyveibe való betekintés jogát, valamint a
gazdálkodásának alakulásáról a szükséges tájékoztatás megadását.

3.5 SzerződőFelek kinyilvánítják szándékukat, hogy a jogszabályi előírások betartásával
egyes önkormányzati feladatok ellátására az erőforrásaik költséghatékony kihasználása
érdekében együttműködnek.

3.6 Felek képviseletében eljáró személyek anyagi- és büntetőjogi felelősségük teljes tudatában
kijelentik, hogy rendelkeznek azon jóváhagyással, amely alapján jogosultak a Feleket a jelen
jogügylet során teljes körűen és joghatályosan képviselni.

3.7 SzerződőFelek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés szerinti zálogjog
alapításához a szerződés közjegyzői okiratba foglalása, és a zálogjognak a Magyar Országos
Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

3.8 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a
hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.9 A jelen jogügylettel kapcsolatosan a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzés költségeit –
ideértve a jelen szerződés közjegyzői okiratba foglalásával felmerült közjegyzői munkadíj
összegét – a Felek megállapodása alapján Zálogkötelezett viseli.

3.10 Szerződőfelek a jelen megállapodásból eredővalamennyi vitás kérdés eldöntésére a
perre hatáskörrel rendelkező, szolnoki székhelyűbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.11 Jelen szerződés az 1.3 pont szerinti nyertes pályázatra vonatkozó támogatási szerződés
aláírásának napján lép hatályba.
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Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.

S z o l n o k , 2007. „ „ S z o l n o k , 2007. „ „

Önkormányzat képviseletében: Zálogkötelezett képviseletében:
……………………………… ……………………………………

Szalay Ferenc Varga Tamás
polgármester ügyvezetőigazgató

XXVII. napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság
és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről

Szalay Ferenc elmondta, hogy a közgyűlés előtt a városfejlesztési bizottság véleményezte az
előterjesztést.

Dr. Bozó Andrea tájékoztatott arról, hogy az előterjesztést a városfejlesztési bizottság nem
vette fel napirendre - mivel nem kapta meg a minősített többséget -, ezért azt nem
véleményezte.

K é r d é s e k :

Radócz Zoltán véleménye szerint a Kht-t be kellett volna mutatni az előterjesztésben.
Kaphatna-e tájékoztatást a Kht. működéséről, az újabb szerződéseket milyen forrásból
valósítják meg, ki fogja jóváhagyni ezeket a szerződéseket?

Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy a szerződések megkötését az SZMSZ-ben
szabályozottak szerint bonyolítják le. A Gazdaságfejlesztő Kht. működése nyilvános
cégadatokban megtalálható. A vállalkozói innovációs bázis fejlesztésében fog együttműködni.
A megállapodás díjazást nem tartalmaz, kifejezetten a Kht. működésével kapcsolatban egy
együttműködési folyamatot indít meg, amelyre szükség van. Az egyedi projectek előkészítése
során is adott tanácsokat és segített a koordinációban.

Szalay Ferenc véleménye szerint nem áll a GazdaságfejlesztőKht. megszűnés előtt. A Kht.
rendkívül felkészült, a pályázatok elkészítésében is számítanak az együttműködésükre, már
most sok segítséget adnak a különbözőtervezésekben, a fejlesztések előkészítésében. Ha a
későbbiekben bármilyen díjazásra sor kerül, az attól függ, hogy a város mit tud nyerni, mit tud
elérni a közreműködésükkel.

V é l e m é n y e k :

Radócz Zoltán szerint fontos, hogy sok segítője legyen a városnak, viszont az elmúlt
időszakban voltak a Kht-vel problémák. Kérdéses, hogy a tevékenységekre hogyan próbál a
város forrást biztosítani, és a későbbiekben esetlegesen kötendőszerződések visszakerülnek-e
majd a városfejlesztési bizottság elé. Ez különösen fontos, mert ha közbeszerzést nem érintő
szerződések kerülnek aláírásra legalább bizottsági véleményezés után kössön az
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önkormányzat ilyen szerződéseket. Javasolta, hogy a városfejlesztési bizottság mindig
véleményezze ezeket a szerződéseket, így az együttműködés a jövőben jobban elfogadható.

Dr. Bozó Andrea annak biztosítására, hogy a szerződés beváltsa a hozzáfűzött reményeket,
rámutatott arra, hogy a szerződés-tervezet 8. pontjában benne van, hogy a felek évente
értékelik az együttműködést, illetve egy hónapos felmondási idővel bármelyik fél azt
felmondhatja. Mint a városfejlesztési bizottság tagja úgy látja, hogy ez a megállapodás
mindenképpen előremutató.

Szalay Ferenc elmondta, hogy a városfejlesztési bizottság a későbbiekben is véleményezheti
az ezzel kapcsolatos szerződéseket, feltéve, ha élnek ezzel a lehetőséggel.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

173/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság
és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990.évi LXV.tv.9.§ (1), és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi
határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés egyetért a határozat mellékletét képező, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei
GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
között kötendőegyüttműködési megállapodásban foglaltakkal, és felhatalmazza a polgár-
mestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Csatári István, GazdaságfejlesztőKht
Polgármesteri Hivatal igazgatói
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173/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság
(5000 Szolnok, József Attila út 83.) képviseli: Csatári István, továbbiakban KHT és a Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) képviseli: Szalay
Ferenc polgármester, továbbiakban Önkormányzat (együttes említésük esetén Szerződőfelek)
között az alábbi szempontok szerint:

1.) Az együttműködés elsődleges célja:
- A város és térsége gazdasági potenciáljának, megtartóerejének növelése.
- A térségben működővállalati- beszállítói kapcsolatok fejlesztése.
- A térségben új munkahelyek teremtésének elősegítése.
- A térség innovációs potenciáljának növelése.
- A területfejlesztésben hosszabb távú, stratégiai eredményeket hozó tudásközpont
létrehozásával segíteni a térség társadalmi-gazdasági fejlődését.
- Szolnok városban a Vállalkozói Innovációs Bázis, Kutatási Szolgáltató és Technológiai
Központ és Inkubátorház létrehozásának és üzemeltetésének elősegítése.
- Javítani a kutatási centrumok és a gazdaság közötti információáramlást és technológia
transzfert.
- Az oktatás, szakképzés valós piaci igényeknek megfelelő megvalósításának
elősegítése. A térség megtartó erejét erősítőösztöndíj program kidolgozása.
- A fejlesztési programok intézményi szervezeti hátterének kidolgozása, tőkeszervezés a
programokba EU- s, hazai és egyéb források bevonásával.

2.) Az együttműködés területei:
- Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználása, pályázatírás, tanácsadás.
- Gazdaságfejlesztési intézményrendszer korszerűsítése.
- Tudományos módszerek kifejlesztésében és alkalmazásában különböző területek
integrálása.
- Ipari park, logisztikai központ innovációs bázis és inkubátorház(ak) fejlesztésének
elősegítése.
- Beszállító hálózatok versenyképességének javításához tudományos kutatóbázis
biztosítása.
- Fejlesztési projektek átfogó menedzselése ( projekt generálástól az átadásig)

3.) Szerződőfelek összehangolt tevékenységüktől azt remélik, hogy hasznosul a megyében
felhalmozott projekt-tapasztalat, és javul a térség társadalmi-gazdasági helyzete.

4.) A célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy a KHT -t folyamatosan
tájékoztatja a térség megoldandó problémáiról, a város beruházási, fejlesztési (építés,
felújítás, beszerzés a reál és humán szférát érintően egyaránt) programjairól, azok főbb
paramétereiről.

5.) Az Önkormányzat a Vállalkozói Innovációs Bázis, Kutatási Szolgáltató és Technológiai
Központ és Inkubátorház megvalósítása érdekében a pályázati kiírások lehetőségeinek
figyelembe vételével, betartva az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, illetve egyéb jogszabályok
előírásait együttműködik a KHT- val.
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6.) A célok megvalósítása érdekében a szerződő felek kinyilvánítják együttműködési
szándékukat a Norvég alap,Eu7, Kp, CIP ,GOP ,ROP ,NKTH alapok pályázati forrásainak
megszerzése érdekében.

7.) Fenti célok megvalósítása érdekében a KHT vállalja a pályázati figyelést, forráskutatást,
pályázati előkészítést, pályázatírást, projektmenedzselést, lobby tevékenységet és a
pályázatokhoz, projektekhez köthetőtovábbi szakértői és kutatói tevékenység ellátását,
melyekre vonatkozóan a szerződőfelek a vonatkozó jogszabályok betartása mellett külön
szerződést kötnek.

8.) Az együttműködőfelek évente értékelik a közösen meghatározott feladatok teljesítését és
kezdeményezik az időközben bekövetkezett változásokra figyelemmel az együttműködési
megállapodás módosítását, kiegészítését, megújítását. Az együttműködőfelek gondoskodnak
az együttműködési megállapodás érvényesüléséhez megfelelőinformációcsere kölcsönös és
összehangolt működtetéséről.

9.) Jelen együttműködési megállapodás bármelyik fél által egy hónapos felmondási
határidővel mondható fel. A felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozat
kézhezvételével válik hatályossá.

10.) Ezen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.

Szolnok, 2007 .......................

............................................ ........................................
Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság
Polgármestere ügyvezetője

XXVIII. napirendi pont:
Határozati javaslat a városgazdálkodási bizottság elnökének, tagjainak
megválasztásáról szóló 249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Szalay Ferenc ismertette, hogy ez az előterjesztés Dr. Somodi László képviselői tisztségéről
történőlemondásához kapcsolódik, helyette Csala Sándor Péter lesz a városgazdálkodási
bizottság tagja, aki írásban hozzájárult a nyílt ülésen történőmegtárgyaláshoz.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:
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174/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a városgazdálkodási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló
249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 48/A. § (1) bekezdés a./ pontja alapján biztosított jogkörében
eljárva a városgazdálkodási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 249/2006.
(X.12.) sz. közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1./ A közgyűlés Dr. Somodi László képviselőt a 249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat 1.
pontjából, a városgazdálkodási bizottság tagjai sorából törli, képviselői mandátuma
megszűnése miatt 2007. június 21. napjával.

2./ A közgyűlés Csala Sándor Pétert, a városgazdálkodási bizottság tagjának választja
2007. június 21-i hatállyal, ezzel egyidejűleg a 249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat 1.
pontját kiegészíti a „Csala Sándor Péter Szolnok, Sport u. 3.” szövegrésszel.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr. Szegedi Károly, a városgazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Somodi László Szolnok, Veder u.20.
Csala Sándor Péter, Szolnok, Sport u. 3.
Dr. Mészáros Mátyás, a PHESZ igazgatója

XXIX. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Szalay Ferenc tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Stadler céggel folytatott tárgyalások
folyamatosak. Pártoktól függetlenül mindenki segített abban, hogy a cég Szolnokra jöjjön.
Véleménye szerint Szolnok ajánlata sokkal kedvezőbb, mint Székesfehérváré. Területben
jelentős kedvezményeket adott a város, a munkahelyteremtéshez kapcsolódó támogatások
jelentősebbek, alacsonyabbak a munkabérek, a munkaerőképzettsége magasabb és jobb, mint
Székesfehérváron. Ettől persze még nem biztos, hogy Szolnokra kerül a Stadler cég.
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 22 fő– 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

175/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
277/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat 6. pontja,
12/2005. (I.27.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja,
324/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
390/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 6. pontja,
399/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
433/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
434/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat 1., 3. pontja,
Z-97/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja,
Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
12/2006. (I.26.) sz. közgyűlési határozat 6. ponttal kapcsolatos,
43/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
81/2006. (III.16.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
84/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
85/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
86/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
87/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
88/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
89/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
304/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 1.a.,b., és 2. pontja,
Z-53/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
37/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz. mellékletében található cselekvési
program
2. prevenciós folyamatok erősítése a dogproblémák kezelése terén 1. pontja,
52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz. melléklete Ütemterv 8., 9. pontja,
56/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
90/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
91/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
95/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja,
96/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
116/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
126/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat,
127/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
128/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
130/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
131/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
132/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
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134/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
141/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
Z-2/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
Z-4/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
Z-13/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
Z-20/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat,
Z-21/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat,
Z-22/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat,
Z-24/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
Z-25/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja,
Z-26/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-27/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-28/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-29/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül:
- 12/2005. (I.27.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját,
- 390/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 6. pontját,
- 399/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 433/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 12/2006. (I.26.) sz. közgyűlési határozat 6. ponttal kapcsolatos részét,
- 43/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 81/2006. (III.16.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 84/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 85/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 86/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 87/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 88/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 89/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 304/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 1.a. és b., valamint a 2. pontjából a „A
határozattal megállapított közterület elnevezésnek megfelelő utcanévtábla
elhelyezéséről gondoskodni kell. Határidő: 2007. május 31. Felelős: Dr. Szakali
Erzsébet jegyzőA végrehajtásban közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási
Főosztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- Z-53/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 37/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- 56/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából „A bérleti szerződés
megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Határidő: 2007. május 2. Felelős:
Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásban közreműködik: Humán és
Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei” szövegrészt,
- 90/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 3. és 4. pontját,
- 91/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 95/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából „és felhatalmazza a
polgármestert az aláírására”, valamint a 3. pontban szereplőHatáridő: a társasági
szerződés cégbírósághoz történőbenyújtására 2007. május 31.”szövegrészt,
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- 96/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozatból az „és felhatalmazza a polgármestert az
aláírására, valamint a Felelős: Szalay Ferenc polgármester Határidő: 2007. május 5.
A határozat végrehajtásában közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásban a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei szövegrészt,
- 116/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozatból a „Határidő: azonnal Felelős: Szalay
Ferenc polgármester Feladat végrehajtásban közreműködik:Humán és
Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei” szövegrészt,
- 126/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozatból „A társaság köteles a beszámolót és a
kapcsolódó dokumentumokat a cégbíróságnál letétbe helyezni, valamint közzétenni.
A határidőből „a beszámoló letétbehelyezésére: azonnal” szövegrészt,
- 127/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 128/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából „A társaság köteles a
számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az éves beszámolót
és a kapcsolódó dokumentumokat a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve
közzétenni.” Határidőa beszámoló letétbe helyezésére: azonnal” szövegrészt,
- 130/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 131/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 132/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 134/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 141/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- Z-4/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- Z-20/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozatból a „Felelős: Szalay Ferenc
polgármester Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére 2007. május 31. A
határozat végrehajtásában közreműködik: A Szociális Támogatások Osztálya
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- Z-21/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozatból a „Felelős: Szalay Ferenc
polgármester Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére 2007. május 31. A
határozat végrehajtásában közreműködik: A Szociális Támogatások Osztálya
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- Z-22/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozatból a „Felelős: Szalay Ferenc
polgármester Határidő: a lakásbérleti szerződés megkötésére 2007. május 31. A
határozat végrehajtásában közreműködik: A Szociális Támogatások Osztálya
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
-Z-25/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat határidejéből a „2. pont vonatozásában
a 2007. május 31.” szövegrészt,
- Z-26/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- Z-27/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- Z-28/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- Z-29/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
hatályon kívül helyezi.

3. A beszámolóval érintett határozatok közül az alábbi határozatok határidejét a
következők szerint módosítja:

Határozatok száma: Új határidő:
277/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat 6.
pontja

2008. november 30.

324/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2.
pontjára vonatkozóan

2008. július 1.
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Z-97/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2. és 3.
pontja

2007. szeptember 30.

Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 4.
pontja

2007. szeptember 30.

46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
melléklete 2. (prevenció) 1. pontja

folyamatos

52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz.
mellékletét képezőÜtemterv 8., 9. pontja

2007. augusztus 31.

Z-2/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja 2007. szeptember 30.
Z-24/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 4.
pontja

2007. június 30.

Z-25/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 3. pont
határidejét

„a bejegyzésről szóló végzés
jogerőre emelkedésig, de
legkésőbb 2007. szeptember 30.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

XXX. napirendi pont:
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

Szalay Ferenc: Kérte, hogy a határozati javaslat az alábbi 5. ponttal egészüljön ki: 5. „Szol-
nok Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi, szociális és sport bizottság javaslata
alapján a 2007. évi Sport célú támogatás előirányzat terhére a 2007. II. félévi városi
szabadidősport események, programok szervezésének támogatása keretből a Szociális
Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségért Alapítvány részére 25.000,- Ft összegű
támogatást hagy jóvá”.

Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 22 fő– 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
a következőhatározatot:

176/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztató tudomásul vételéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
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141. § (2) bekezdés m.) pontja, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR rendelet alapján az alábbi
határozatot hozza:

1./ Tudomásul veszi a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót, valamint a 2007. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-IV. havi
teljesítését.

2./ A Közgyűlés a Városgazdálkodási Bizottság kezdeményezésére tekintettel, a 20/2007.
(I.25.) közgyűlési határozat mellékletének 11. pontjában a „Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése” tárgyú vizsgálatra megállapított
ellenőrzési időpontot „szeptember”-re, az ellenőrzés módját „a Koncessziós szerződés XV.
Fejezetének 58-59. Cikke alapján megküldött beszámolók szerinti ellenőrzés”-re módosítja.

3./ A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város 2007-es költségvetésében biztosított 600.000.-
Ft támogatást szerződés alapján a Traditio Humana Alapítvány támogatására biztosítja.

4./ A Városgazdálkodási Bizottság kezdeményezésére Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése az alábbi alapítványok támogatását hagyja jóvá a 2007. évi költségvetési
rendeletben szereplőKörnyezetvédelmi Alap terhére: A „Csicsergő” Óvoda Alapítvány
részére 45.000.-Ft összeget a Bábjáték komplex módon való alkalmazása a környezeti
nevelésben célra, a KÖZÖLD Alapítvány részére 30.000.- összeget a Környezetvédelmi
tudatosságot elősegítő, szemléletformáló oktatási segédanyagokra, előadásokra, a Zöld Levél
Alapítvány részére 120.000.- összeget Öntözőrendszer kialakítására, az Ady Endre úti
Óvodáért Alapítvány részére 100.000.- összeget a balesetveszélyes eszközök kiiktatása,
udvari játszóeszközök átalakítása célra, a „Gyermekeké a Jövő” Alapítvány számára 40.000.-
összeget erdei óvodai programra, a CURIE Alapítvány számára 100.000.- összeget
környezetvédelmi emlékverseny, környezeti nevelést segítőprogramok megszervezésére,
valamint az „Az Értelmes Életért” Alapítvány részére 100.000.- összeget a „Zöld erdő”
környezeti nevelésre.

5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi, szociális és sport bizottság
javaslata alapján a 2007. évi Sport célú támogatás előirányzat terhére a 2007. második félévi
városi szabadidősport események, programok szervezésének támogatása keretből a Szociális
Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségéért Alapítvány részére 25.000.- Ft összegű
támogatást hagy jóvá.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Határozattal érintettek a Polgármesteri Hivatal igazgatóságai által
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Szalay Ferenc: A zárt ülés megkezdése előtt szünetet rendelt el.

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött 16,05 órakor.

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet
polgármester jegyző
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a 2007. június 21-i közgyűlési jegyzőkönyv
1. sz. melléklete

A 2007. június 21-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülés anyagai:

Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Ifjúsági és Sport Szakmai
Kollégiumhoz való csatlakozási szándékra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Jelentés a lejárt közgyűlési határidejűhatározatok végrehajtásáról
Előadók: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Zárt ülés anyagai:

Előterjesztés a szolnoki 11144/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 8195 m2 nagyságú
ingatlan pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok, Tiszaligetben lévő9698 hrsz-ú, 28904 m2 nagyságú táborhely
megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok, Csóka utcai 8902/2, 8902/3, 8902/4, 8902/5, 8902/6, és a Szolnok,
Fogoly utcai 8902/7, 8902/8, 8902/9, 8902/10 és a 8902/11 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésűingatlanok pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok, Felső-Szandai rét 19605/16, a 19605/19 és a 19603/9 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésűingatlanok pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. részére történőtagi kölcsön nyújtására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés halaszthatatlan víziközműfelújításokra, koncessziós díj terhére
Előadó: Szabó István alpolgármester

A Szolnok TV Zrt. Igazgatóságának a cégvezetői tisztségre kiírt pályázati felhívásra
beérkezett pályázatokkal kapcsolatos véleménye
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a 2007. június 21-i közgyűlési jegyzőkönyv
2. sz. melléklete

A 2007. június 21-i közgyűlés ülése előtt kiosztott anyagok
j e g y z é k e

N y í l t ülésre:
Határozati javaslat a 2007. június 21-i munkaterv szerinti közgyűlés napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról

Határozati javaslat a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervének módosításáról

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei GazdaságfejlesztőKözhasznú Társaság és
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
megkötésére

Kiegészítés a Szolnok Tószegi u. 43. sz. alatti 6308/12/A/5 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal történő
megterhelésére, valamint vagyont terhelő zálogjog alapítására vonatkozó szerződés
jóváhagyására címűelőterjesztéshez

Kiegészítés egyes nevelési oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztéshez

Pontosított Feladatterv: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi szakmai
programjában meghatározott célok megvalósítására létrehozott Feladatterv aktualizálására

Szolnok Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I-IV. havi
teljesítése (amely a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról készült
tájékoztató melléklete)

A Szolnok Televízió Zrt. felügyelőbizottságának 2007. június 12-én tartott ülésének
jegyzőkönyve

Határozati javaslat a városgazdálkodási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló
249/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról

Napirend előtti kérdések: Tóth Istvánné, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Palla Béla, Bagdi
Sándorné, Dr. Nagy Rózsa, Radócz Zoltán, Dr. Szegedi Károly

Z á r t ülésre:
Előterjesztés a Szolnok, 9745/1 és a 9719 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásáról
szóló szerződések módosítására

Előterjesztés a ROP-2.2.1.-2004.-09-0009/37. számú, „Szolnok belvárosának rehabilitációja”
beruházás „nem támogatott” műszaki tartalmának megvalósításához történőkötelezettség-
vállalására
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Kiegészítés a Szolnok, Felső-Szandai rét 19605/16, a 19605/19 és a 19603/9 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésűingatlanok pályázati eljárás keretében történőelidegenítésére
címűelőterjesztéshez

Előterjesztés a Szollak Kft. felügyelőbizottsága tagjának megbízására

Határozati javaslat „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság ügyvezetőjének
jutalmazásáról


