
J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 24-i
munkaterv szerinti nyílt üléséről

Az ülés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,
Kossuth tér 9.)

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

Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint:
Tóth Ferenc képviselő

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

Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló

Hegedűs János, Kéri József, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr.Rácz Andrea igazgatók, Pataki
Ferenc önkormányzati főépítész, Dr. Versitz Éva, Romhányi Beáta, Fodor György, Dr.
Lédeczi Barnabás, Szabó Róza, Dalocsáné Terenyei Ágnes, Simon Gábor, Csikós Sándor és
Ráczné Terenyei Márta osztályvezetők

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos

Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
Az 1. napirendi pontnál: Deres Szabolcs elnök-igazgató

Polónyi János ügyvezető-igazgató
A 3. napirendi pontnál: Vörösné Békéssy Klára igazgató
A 9. napirendi pontnál: Vincze Lajos, Romaügyi Integrációs

bizottság elnöke
Kozák Ferenc, Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Érdeklődőállampolgár: 6 fő

Szalay Ferenc köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket,
meghívottakat.

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 26 főképviselő.

Távolmaradását bejelentette: 1 képviselő

A Közgyűlés határozatképes.
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Ismertette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan megküldött
előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét, valamint az ülés előtt
kiosztott egyes napirendekhez még szükséges anyagok jegyzékét a képviselők megkapták.
Ugyancsak kiosztásra került a munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslat.

- A 2008. I. félévi munkaterv január 24-i nyílt ülés napirendi pontjai közül javaslta törölni és a
2008. február 21-i nyílt ülés napirendi pontjai közé felvenni „A középfokú oktatási-nevelési
intézmények hosszú távú működtetésére vonatkozó előterjesztést”
Indoklásként elmondta, hogy a Vezetői Kollégium elnöke és a Középiskolai Szekció vezetője
által – az önkormányzat kérésére – összeállított anyag alapján az alternatívák kidolgozása
jelenleg is folyik az érintett intézményvezetők bevonásával.
A szakképzést érintőátalakítások nem függetlenek az egész megyére kiterjedőintegrációs
törekvéstől. Az ennek kapcsán felmerülőszakmai és jogi kérdésekben folyamatosak az
egyeztetések a Konzorciumi EgyeztetőTanácsban. Ezek elhúzódása miatt vált szükségessé a
halasztás.

Kérdés, vélemény a munkaterv módosítással kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 26 fő– 26 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a munkaterv módosítását.

1/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a közgyűlés 2008. I félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 273/2007.(XI.29.) számú
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 2008. január 24-i nyílt ülés napirendjei közül törli és a 2008. február 21-i nyílt ülés
napirendjei közé felveszi:

Előterjesztés a középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú működtetésére
vonatkozó napirendi pontot.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a képviselők helyben

Kérdés, vélemény a napirendi javaslattal, sorrenddel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc szavazást rendelt el a nyílt napirendi javaslatról:
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 26 fő– 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta
a következőhatározatot:



3

2/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2008. január 24-i munkaterv szerinti közgyűlés nyílt 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), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (3) bekezdése alapján
a 2008. január 24-i munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d e k:

Nyílt ülés keretében:
1./ Előterjesztés a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) KR. számú
rendelet módosítására (II. forduló)
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

3./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I. 31.) KR. sz. rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

4./ Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények
elektronikus úton való gyakorlásának módjáról szóló 46/2007. (XI.30.) KR rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Szakali Erzsébet jegyző

5./ Előterjesztés Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

6./ Előterjesztés a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése címűpályázaton való részvételre
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

7./ Előterjesztés a „MINDENKI EBÉDEL 2008” elnevezésűpályázat benyújtására és az
önerőbiztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

8./ Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2007-3.1.4./B
kódszámú pályázat Jászkun VOLÁN Zrt.-vel közösen történőbenyújtására és az önerő
biztosítására
Előadó: Szabó István alpolgármester

9./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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10./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervét megalapozó Helyzetelemzés elfogadására (II. forduló)
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

11./ Előterjesztés a Hátrányos HelyzetűTanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételt biztosító pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

12./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2008. évi
ellenőrzési terve jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

13./ Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző

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

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a képviselők helyben

Szalay Ferenc szavazást rendelt el a zárt napirendi javaslatról:
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 25 fő– 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

3/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2008. január 24-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt 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) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a./ b./
pontja, valamint a 12. § (6), alapján elfogadja a 2008. január 24-i munkaterv szerinti zárt
ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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N a p i r e n d e k:

Zárt ülés keretében:
1./ Előterjesztés a Szolnok város közigazgatási területén belüli, közutakon és közterületeken
kijelölt parkolóhelyek üzemeltetési szerződésének módosítására (II. forduló)
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
1(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

2./ Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft.-hez vállalt önkormányzati kötelezettségvállalások
helyzetének vizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

3./ Előterjesztés a SZOLNOK VÁROS JÖVŐJE Közalapítvány alapító okiratának
felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja)

4./ Előterjesztés a Szolnok, 793/1 hrsz-ú, a 789 hrsz-ú, és a 792/4 hrsz-ú ingatlanokból
kialakuló 793/1 hrsz-ú, kb. 14.263 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat
elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

5./ Előterjesztés a Szolnok, Jubileum tér 3. sz. alatti 4570/A/2 hrsz-ú, 165 m2 alapterületű,
egyéb helyiség művelési ágú ingatlan megvásárlására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a képviselők helyben

1 A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

2 A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylőszemélyi ügy
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
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Szalay Ferenc ismertette, hogy a mai ülésre napirend előtti kérdést nyújtottak be – az SZMSZ
31. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közgyűlést megelőző2.
munkanap 12,00 óráig: Tóth Istvánné, Kerék Gyula, Csák László, dr. Nagy Rózsa,
Bánóczy Lajos, Dr. Füle István, Radócz Zoltán képviselők.
A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a benyújtott kérdések a képviselők
részére az ülés előtt kiosztásra kerültek.

Tóth Istvánné elmondta, hogy a képviselői fogadónapon több állampolgár is jelezte a
villanyoszlopok, áramszekrények takarólemezeinek megrongálódását, illetve esetenkénti
teljes hiányát. A mellékelt fotókon is riasztó képet mutatnak a szabadon lógó szerelvények,
vezetékek. Kérdése, hogy az önkormányzat mit kíván tenni a megrongálódott
áramszekrényekkel és a hiányzó takaró lemezek pótlása ügyében, tervezi-e a város az egész
városra kiterjedőfelülvizsgálatot, illetve a lakosok hol jelenthetik be az ilyen hiányosságokat,
rongálásokat.

Szabó István válaszában elmondta, hogy Szolnok Megyei Jogú Város területén a villamos
energia hálózat az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében
van, ezért az elosztószekrények és közvilágítási kandeláberek karbantartása is a szolgáltató
feladata. A Tóth Istvánné által megfogalmazott probléma balesetveszély és városkép
szempontjából is megalapozott, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval
az elhárítás miatt. Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint a jelzett problémákat
haladéktalanul megoldják a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében, a felújításra
szoruló elosztószekrények cseréjét pedig az E-ON Zrt. fejlesztési tervei szerint ütemezik.
Kiemelt figyelmet fordítanak a berendezések biztonságos üzemeltetésére, az élet- és
vagyonbiztonságra. Ennek érdekében minden évben, havi, napi rendszerességgel
hálózatbejárásokat végeznek, amit a feltárt hibák javítása, szükség szerint karbantartási,
beruházási munkák szervezése követ.
Azokban az esetekben, ahol a rongálás, meghibásodás kijavítása nagyobb, feszültség
mentesítéssel, áramszünettel járó beavatkozást kíván, természetesen nem lehet rögtön teljes
körűhelyreállítást végezni. Ilyenkor a javításig elkerítéssel, vagy más ideiglenes megoldással
állítják helyre a sérült berendezést, illetve teszik lehetővé annak biztonságos üzemeltetését.
A rendszeresen végzett bejárások ellenére is előfordul azonban, hogy nem minden rongálás,
meghibásodás jut a szolgáltató tudomására. Fontos a lakosság és az Önkormányzat aktív
szerepe a hibák jelzésében, melyeket bárki megtehet az ingyenesen hívható telefonszámon is.
A városra kiterjedőfelülvizsgálatot Szolnok Város Önkormányzata nem tervez, viszont a
szolgáltató figyelmét nyomatékosan felhívták a tervszerű, megelőzőkarbantartásra. Kérte
válasza elfogadását.

Tóth Istvánné elfogadta a választ, viszont a szolgáltató részéről a havi rendszerességgel
végzett felülvizsgálat minőségét kifogásolta, hiszen a 14 a kérdéséhez mellékelt fotó
egyértelműen bizonyítja, hogy nem egyedi esetről van, ez a probléma az egész városra
kiterjedt. Kiemelte, hogy kisgyermekes anyukák jelezték, hogy gyermekeik kezét séta közben
sem merik elengedni, hiszen kíváncsiságból megfoghatnak ilyen szabadon lévővezetékeket.
Felhívta a szolgáltató figyelmét a minőségi munkára, és kérte a lakosságot is arra,
amennyiben ilyen meghibásodásokat lát, szíveskedjen a szolgáltató felé jelezni.

Kerék Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy Szolnok városában túlzottan elszaporodtak a
patkányok. Azon kívül, hogy közterületeken, játszótereken, parkokban, kutaknál, utakon
fényes nappal láthatóak ezek a rohangáló állatok, sajnos közintézményekben, óvodákban és
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iskolákban is vannak olyan részek, ahol megjelennek és veszélyt jelentenek. Érdeklődött,
hogy az önkormányzat mit kíván tenni a helyzet kezelésére.

Szabó István válaszában ismertette, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
73. § (1) bekezdése kimondja hogy, a betegségeket terjesztővagy egészségügyi szempontból
káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület
tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. A fertőzőbetegségek és
a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.
3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi kártevők elleni
védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek
fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett
terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv
vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (5) bekezdése értelmében amennyiben a fenntartó a (4)
bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Kistérségi Intézete határozattal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni
védekezésre. A fenti törvényi hivatkozásokra figyelemmel, az elmúlt évben Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata 1.000.000,-Ft értékben végeztetett gócirtási munkákat a város
közterületein. A lakosság részéről a csatornahálózatban patkányokkal kapcsolatos panaszok
minden esetben továbbításra kerültek a Víz – és Csatornaművek Koncessziós Zrt. felé, aki az
éves szerződése terhére az érintett területeken a gócirtási munkákat elvégeztette.
A 2008. évi költségvetési tervezetben közterületen végzendőgócirtási munkák elvégzésére
1.600.000,-Ft került tervezésre.

Kerék Gyula megköszönte a választ, de tekintettel a patkányok mennyiségére, szerinte fel
kellene térképezni a helyzetet, és esetleg plusz összegeket kell átcsoportosítani, és speciális
irtási folyamatot kitalálni a probléma megoldására, hiszen a patkányok jelenléte lassan
közegészségügyi veszélyt jelent a lakosságra.

Csák László rámutatott arra, hogy a parlament 2007. év végén elfogadta a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetését, melyhez Botka Lajosné és Iváncsik Imre képviselők
módosító indítványt nyújtottak, be melyet az Országgyűlés elfogadott. Ennek eredményeként
a költségvetésbe került Szolnok új városi híd építésének előkészítése: 100 millió forinttal.
Megkérdezte, hogy a városvezetésnek van-e már konkrét elképzelése az összeg
felhasználására, illetve ennek érdekében történt-e már egyeztetés a minisztériummal, a
javaslatot tevőországgyűlési képviselőkkel, illetve tervezi-e a vezetés, hogy a hasonló
témában novemberben leszavazott bizottsági önálló indítványt, - a „Szolnok belvárosi új
Tisza híd nyomvonalának kijelöléséhez kapcsolódó hatástanulmány megrendelése” - újból
napirendre tűzze közgyűlés. Meglátása szerint lassan kialakul az új városi közlekedési rend,
időszerűnek tartja a forgalomszámlálást, hatástanulmány készítését, mely Szolnok számára a
legkedvezőbb feltételeket tudja biztosítani, hogy a forgalmi helyzet ésszerűsödjön.

Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a Közlekedési Minisztérium és a város között
megvan az informális kapcsolat, jelenleg időpont egyeztetés folyik. Szolnok város jövője
szempontjából rendkívül fontos az újabb belvárosi Tisza híd létesítése, melynek kezdetén
több fórumon is szükséges az egyeztetés. Először arról a szakmai anyagról kell dönteni, hogy
hol a legjobb a hidat megépíteni. Rámutatott arra, hogy az elsőszámú híd továbbra is az
északi elkerülőhöz kapcsolódó közúti Tisza híd építése. Nagy kérdés, hogy emellé, hogyan
lehet még egy másik híd építéséhez forrásokat biztosítani. Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia mindkettő, a keleti és a Csáklya úti hidat is megjelöli, ki kell választani, hogy
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melyik megépítésére készítesse el a város a tanulmányt. Megköszönte képviselőtársainak,
hogy a 2008. évi költségvetésében elfogadott 100 MFt lehetőséget biztosít arra, hogy a
korábban felmerült megoldási lehetőségek közül kiválasztásra kerülhet a megépítendő
belvárosi Tisza híd helye. Megjegyezte, hogy örült volna más módosító indítványoknak is,
mint a Damjanich uszoda 1,2 milliárd forintos fejlesztési támogatása, vagy a Szandaszőlősi
elkerülőút néhány százmillió forintos tervezési támogatása.

Csák László megköszönte a választ, és továbbra is fenntartotta azon javaslatát, hogy Szolnok
város új forgalmi helyzetéről körülbelül 2 hónap múlva egy alaposabb tanulmány készüljön,
melyben legyen partner a városvezetés. Szerinte ez nem csak a Tisza híd építéséhez szolgáltat
alapot, hanem a forgalom ésszerűsítéséhez is.

Dr. Nagy Rózsa emlékeztetett arra, hogy a 2007. novemberi közgyűlésen már rákérdezett a
Kamasz-Tanya elhelyezésének problémájára. Megjegyezte, hogy a decemberi képviselői
fogadó napon, a Malom úti 20-22. számú ház lakóinak részéről ismételten felvetődött az
elviselhetetlen helyzet. A novemberi közgyűlésen már ígéretet kapott a Kamasz-Tanya
elköltözésének vizsgálatára. Érdeklődött, hogy hol tart az új hely kijelölése és mikorra várható
a Malom utcából történőkiköltözés.

Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület
elhelyezése a Széchenyi lakótelepen nem megoldott. Az önkormányzat ezért igyekszik az
elhelyezést megnyugtató módon rendezni oly módon, hogy a Nyúl út 2. szám alatt található
megüresedett Napraforgó Óvoda épületét az Egyesület számára a lehetőlegkedvezményesebb
térítési díj ellenében bérbe adja. Ismertette, hogy 2008. január 16-án az Egyesület képviselői,
a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Szollak Kft. munkatársai a helyszínen megtekintették a
Nyúl úti épületet. Jelenleg a rendeltetésszerűhasználathoz (működéshez) elengedhetetlenül
szükségesnek ítélt munkálatok felülvizsgálata folyik. A 2008. február 21-i Közgyűlés
tárgyalja Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját és Cselekvési Tervét, melyben a
Kamasz-Tanya elhelyezésével is foglalkoznak. Az Egyesület a végleges helyét a tervek
szerint márciusban foglalhatja el. Az önkormányzat a Kamasz-Tanya Nyúl úti épületben
történőáthelyezésével egyrészt az eddigieknél kedvezőbb feltételeket biztosít a működéshez,
másrészt kiküszöböli a klub működésével összefüggőkonfliktusokat a szomszédokkal.

Dr. Nagy Rózsa bízik benne, hogy az új helyen nem jelennek meg ugyanazon problémák,
mint amelyek a Malom utcában vannak, és a nagyobb teret, épületet, udvart talán jobban ki
tudják használni a fiatalok.

Bánóczy Lajos ismertette, hogy Szolnok, Ady Endre út 16-18. szám alatti ingatlan lakói
keresték meg azzal a problémával, hogy a lakóház mögött 2008. január 17-én megszűntették a
parkolót, mely miatt a lakók saját lakásaikat gépjárművel nem tudják megközelíteni. A
döntést sérelmezik és azt elfogadhatatlannak tartják, hogy a parkoló megszüntetése előtt
tájékoztatást sem kaptak. Megkérdezte, hogy milyen indokok alapján került sor a parkoló
megszűntetésére, és az ott élők miért nem kaptak erről előzetes tájékoztatást, illetve a város
vezetése mennyiben kívánja figyelembe venni az ott élőcsaládok véleményét.

Szabó István válaszában ismertette, hogy az Ügyészség épülete a 2000-es évek elején a Jókai
utcában került kiépítésre, melynek gépjárművel történőmegközelítése az Ady Endre út 16.
számú ingatlan előtti útszakaszról biztosított. Az Ady Endre út 16. számú épület lakossági-,
kommunális hulladék tárolását biztosító gördülőtartályok ezen útszakasz területén megoldott.
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A hulladékszállítás zökkenőmentes, valamint az Ügyészség hátsó kapubejárójának
közlekedésének biztosítása érdekében (az Ügyészség megkeresése kapcsán) a kérdésében
felvetett ingatlan előtt kijelölt fizetőparkolók megszüntetésre kerültek. A hulladékszállító
gépjárműakadálytalan közlekedése miatt ívkorrekcióra került sor, valamint „Megállni tilos”
tábla került kihelyezésre.
A lakossági megkeresések folyamán az ingatlanok előtt a kiemelt szegéllyel párhuzamosan
kerülnek kialakításra a fizetőparkoló helyek, valamint egyúttal megszüntetésre kerül a
„Megállni tilos” tábla. A tábla bevonását, valamint a kijelölt fizetőparkolóhelyek kijelölését
2008. április 30-ig elvégeztetik, mely három darab leálló-helyet jelent.

Bánóczy Lajos tudomásul vette a választ, és várja, hogy a lakosok elfogadják-e az
elhangzottakat. A döntéshozók figyelmébe ajánlotta a döntést megelőzőtájékoztatások
szükségességét.

Dr. Füle István felhívta a figyelmet arra, hogy a József Attila út, Bajcsy-Zsilinszky úttól a
Körösi útig terjedőszakaszán rendkívül nagy a teherforgalom. Az ott lakóknak azt az ígéretet
tették, hogy az elkerülőút megnyitásával a forgalom csökkeni fog, de a teherforgalom azóta is
egyre nagyobb és elviselhetetlenebb. A lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek a forgalom elterelése
miatt arra hivatkozva, hogy a Mátyás király és Nagy Imre krt-on is korlátozták a
teherforgalmat. Véleményük szerint az elkerülőútról is meg lehet közelíteni az ipartelepeket.
Érdeklődött, hogy a város vezetése tesz-e az ügyben valamit és mikor.

Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a Szolnok Mátyás kir. út – Nagy Imre krt.
nehézgépjárműforgalomkorlátozására készült közlekedésfejlesztési koncepció keretében az
Önkormányzat szerződést kötött a Magyar Közút Kht-val, melynek keretében ezen
útszakaszról kitiltják a 12 t-nál nagyobb gépjárművek forgalmát. A forgalomelterelés
bevezetése 2007. szeptember 29-től lépett életbe. A József Attila út, Bajcsy Zs. út és a Temető
út közötti szakaszon továbbra is közlekedhetnek a 12 t-nál nagyobb tehergépjárművek.
Ismeretes, hogy a fent nevezett útszakasz által határolt területen a tehergépjármű-forgalom
nem csökkent. Ismertette, hogy az országos közút olyan szakaszáról van szó, amelyre
vonatkozóan a teherforgalom szabályozására a KözútkezelőKht. rendelkezik hatáskörrel.
Pillanatnyilag csak abban sikerült lépést tenni, hogy a Százados út sarkán lévő
gyalogátkelőhely megközelítési lehetőségének kiépítése folyamatban van. Tekintettel arra,
hogy a KözútkezelőKht.-val egyeztetések folynak, kérte Dr.Füle István segítségét a probléma
mindenki által megnyugtató megoldásában való közreműködésre. Tájékoztatásul elmondta
még, hogy az előzetes levélváltást követően ígéretet kapott arra vonatkozóan is, hogy a
felmerült útburkolat megerősítése, a nyomvályúsodás megszüntetése előreláthatóan 2008
évben megvalósul a fent említett útszakaszon.

Dr. Füle István megköszönte a választ, és elmondta, hogy a probléma megoldását
figyelemmel kíséri.

Radócz Zoltán kérdést tett fel a József Attila út végén, a Marcipán cukrászda, Penny Market
által határolt közlekedési csomóponttal kapcsolatban. A Marcipán cukrászdától a
Közlekedésfelügyelet felé nincs gyalogjárda, a Vörösmarty út végén járnak át a gyalogosok,
ahol parkoló autók közül kilépve lehet átmenni. A lakók azt a felvilágosítást kapták, hogy
2007. évben nem volt forrás a probléma megoldására. A forgalmas úton való átkelés a
jelenlegi helyzetben nagyon balesetveszélyes. Kérte a hivatalt, hogy ezt a helyzetet oldja meg
a gyalogosok biztonságosabban közlekedése érdekében.
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Felhívta még a figyelmet arra is, hogy a Jubileum téren közel két hete nem égnek a lámpák, a
helyi járatok induló oldala teljes sötétben van.

Szalay Ferenc elmondta, hogy ismeretes a hivatal számára az Indóház úton a
gyalogátkelőhely megépítésének fontossága. A megvalósításának feltétele az érintett
ingatlanok tulajdonjogának rendezése. Az átkelőhely kialakításának helye biztosított illetve a
megvilágítás kiépítése megoldható, mivel önkormányzati tulajdonban van, de a csatlakozó
gyalogjárda magántulajdonba esik. Az átkelőhely megépítésével kapcsolatosan egyeztetéseket
folytat a hivatal az érintett tulajdonosokkal. Ismertette, hogy a Jubileum téren a hiba
elhárítására a soron kívüli intézkedés megtörtént.

Radócz Zoltán jelezte, hogy a tegnapi napon este 18 óra után még nem égtek a Jubileum
téren a lámpák. A gyalogátkelőhellyel kapcsolatban megfogalmazott kérdésére kapott válasz
számára megnyugtató megoldást jelentene és rendeződhetne a jelenlegi kaotikus átkelés.

Dr. Szakali Erzsébet kérte a képviselőket, hogy a kérdéseken túl a kérések
megfogalmazására tartsák be az SZMSZ szabályait, és csak kérdés és csak interpelláció
fogalmazódjon meg.

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

Csala Sándor Péter ismertette, hogy a tenyőszigeti út problémájával kapcsolatban keresték
meg, mely út Szolnok helység névtáblája után balra indul el, a vége valahol a szajoli
olajbázisnál van. Két minőségileg megkülönböztethetőrésze van az útnak, az egyik a régi
tenyőszigeti központig vezető aszfaltozott, rossz állapotú, ezt követően egy
termelőszövetkezeti beton járófelületű út. Az út első szakasza nagyon kátyús, a
használhatóságát az is problémássá teszi, hogy az útpadkát évtizedek óta nem kezelték, és az
15-20 cm-rel magasabban van, mint az útkorona. Nincs tudomása arról, hogy ki ennek az
útnak a kezelője. Ezeken a területeken mezőgazdasági tevékenység folyik, illetve a Holt-Tisza
parton épületek és üdülőterület van, emiatt elég fontos út, és talán része lehet a Kétpói
Hulladéklerakóhoz vezetőmajdan megépülőútnak. Ezt követően megköszönte, hogy a
Kossuth úti I. irodaház épületére – bár a törvényben nincs előírva – kitették a nemzeti zászlót.

Szalay Ferenc elmondta, hogy a tenyőszigeti úttal kapcsolatban írásban tud a hivatal választ
adni, elképzelhető, hogy magánútról van szó.

Csák László A Tiszaligeti fürdőbejárata előtt közvetlenül nincs parkolási lehetőség, a
gépkocsival érkezők az útpadkára és a zöldterületekre parkolnak. Az enyhe idővel a
zöldterületek felpuhultak és a gépkocsik kerekei nyomán hatalmas nyomvályúk alakultak ki.
Érdeklődött, hogyan lehet a parkolási rendet betartani, van-e konkrét elképzelés arra, hogy az
ilyen problémák ne következzenek be.

Szalay Ferenc szerint a probléma szerteágazóbb, mert a kosárlabda mérkőzések idején is
hasonló a probléma évek óta. Úgy gondolja ezzel mindenképpen foglalkozni kell és a
fejlesztésekkel kapcsolatban a parkolóhelyek kialakítását kiemelt kérdésként kell kezelni, akár
mélygarázs, vagy több parkolóhely építésével.
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Csák László elmondta, hogy a közlekedés rendjét és biztonságát is veszélyeztetik a
Tiszaligeti strandfürdőelőtt parkoló autók. Szerinte a parkolási probléma megoldásán túl a
Tiszaligetben az autóforgalmat csökkenteni kellene.

Dr. Kovács László a városban lévőmunkahelyek számára hívta fel a figyelmet, és
megkérdezte, hogy mi igaz abból a felröppent hírből, hogy a Higi Papír Soft Kft. a
tevékenységét áttelepíti Szlovákiába, illetve a városnak ebben van-e valamilyen felelőssége.

Szalay Ferenc válaszában ismertette, hogy a tegnapi napon tárgyalást folytatott a Higi Papír
Soft Kft. és az Ipari Park Kft. vezetőjével. A Higi Papír Szlovákiába és Ukrajnába is telepít a
jövőben gyárat, és Magyarországon is szeretne a későbbiekben dolgozni. Elmondta, hogy az a
hír, mely szerint elviszi Szolnokról a gyárat, mert a város nem teljesítette szerződéses
feltételeit, nem igaz. A szerződésben vállalt feltételeknek a város mindenben eleget tett, és
különleges kedvezményként a közművesített területet közművesítetlen áron kapták meg. A
mostani feltételek arról szólnak, hogy a közműfejlesztéséhez hozzá kell járulniuk, mely
bizonyos részének befizetése után a város a közműveket kiépíti. A tegnapi napon arról történt
megállapodás, hogy az összeget egy héten belül kifizeti a Higi Papír Soft Kft., a város pedig
90 napon elindítja, illetve bizonyos részeit be is fejezi a közműfejlesztésnek.

Dr. Kovács László megköszönte a megnyugtató választ.

1. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) KR. számú
rendelet módosítására (II. forduló)

Szalay Ferenc kérte az előterjesztés elsőbekezdésének utolsó sorából a „valamint a 2007. évi
pótdíjakat tartalmazza” szövegrészt törölni. Kérte továbbá az előterjesztés harmadik
bekezdésében a „2008. január 1-től” dátum helyett a „2008. február 1-től” dátumot
szerepeltetni.

Tájékoztatást adott arról, hogy a napirendi ponthoz Radócz Zoltán képviselőaz SZMSZ-ben
meghatározott formában módosító javaslatot nyújtott be, mely az ülés előtt kiosztásra került.

Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási és a városfejlesztési
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m én y e k:

Csák László felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet 8/c. szakaszának 2. pontjában az ÁFA
25%-ban lett megállapítva, mely nincs összhangban a jelenleg érvényes szabályokkal.
Véleménye szerint ennek javítása mindenképpen szükséges. Elmondta, hogy az
előterjesztésből hiányolják a jól előkészített koncepciót, azt hogy mit szeretne a vezetés
Szolnok város közlekedésével, és mit kíván elérni a parkolási helyzet módosításával. Úgy
gondolja, hogy ez a téma közvetlenül befolyásolja az emberek életét, ezért fontos ezzel
foglalkozni. Mivel egy-egy lakóterület igénye nagyon jól szegmentálható, kérte, hogy a
módosító javaslatokat a lakosság igényeinek megfelelően kezeljék. Nem lát olyan
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tanulmányokat, vagy elemzést, mely azt vizsgálta volna, hogy a Szolnokra bejáróknak
milyenek a parkolási szokásaik. Nem lát olyan vizsgálatot, elképzelést sem, mely a belvárosi
autóhasználat és parkolás visszaszorítását eredményezné. Nem látja, hogy a parkolási rendben
elképzelt változások hogyan igazodnak a tömegközlekedéshez. Konkrét példaként említette az
Illetékhivatal előtt elkészült buszmegállót, mely a jövőben nem kerül használatba. A Kossuth
tér közlekedése szempontjából sok ezer ember használta ezt a buszmegállót. Javasolta, hogy
készüljön olyan koncepció, mely a „parkolj és utazz” akcióban előrevihet, meg kell találni
azokat a parkolóhelyeket, ahol nagyon kedvezményesen vagy ingyenesen lehet letenni az
autót, és annak legyen meg a tömegközlekedési kapcsolata a belvárossal és különböző
pontjaival.

Radócz Zoltán észrevételt tett a 10-es számú választókörzet és az állomás környékének
parkolási bővítésével kapcsolatban, és a módosító indítványát indokolta. A lakossági fórum
megtartását és az információkérést követően megállapította, hogy a lakosság részéről olyan
támogató javaslat nem fogalmazódott meg, mely szerint a Mátyás király körút, Nagy Imre
körút vasútállomás felőli oldalán váljanak fizetőssé az utak és fizetős parkolók kerüljenek
kialakításra. Ez a térség a 60-as évek végén, 70-es évek elején alakult ki, közel 1300 lakás van
ott. Az utcák nagyon szűkek, nincs elég parkolóhely az ott lakók számára sem, ezért
szabálytalanul kénytelenek parkolni. Jelenleg van olyan javaslat, mely szerint 4 db, 10
emeletes háztömb mögött 18 db parkolóhely alakítható ki. Ebből is látszik, hogy nem reális az
elképzelés, mely szerint a fizetős hely kialakítása után a lakók találnak majd parkolóhelyet a
lakásuk közelében. A lakók kérték, hogy a parkolási rendszer ne kerüljön bevezetésre. Kérte,
hogy az állomás és környéke parkolási gondjainak megoldására először készüljön egy
hatástanulmány, és csak ezt követően történjen döntés az ügyben. Attól, hogy fizetni kell a
parkolásért, nem lesz kevesebb a parkoló autó, ugyanis akik vonattal utaznak, azok rá vannak
kényszerülve arra, hogy az állomás környékén álljanak meg, és a környéken lakók is a
lakásuk közelében szeretnének leparkolni. Véleménye szerint a Liget út mögötti területen
kellene „P+R” parkolót kialakítani, melyhez a MÁV részéről is van fogadókészség. A kevés
parkoló fizetőssé tételével csak a környéken élők ellenérzését fogja az önkormányzat
kiváltani. Kérte módosító javaslata támogatását, hogy később, előkészített formában,
parkolóhelyek kialakításával a rendszer bevezethetőlegyen.

Dr. Póta Sándor emlékeztetett arra, hogy egy-két hónappal ezelőtt azért vetette föl, hogy az
Ispán krt. környékén legyen fizetős a parkoló, hogy a lakók tudjanak a házaik előtt, vagy
közelében kedvezményesen parkolni. Úgy gondolja, hogy az előterjesztés előrelátó, és a
Mátyás király út, valamint a Liget út környékén is a parkolás fizetővé tételével lehet
változtatni a jelenlegi helyzeten. A lakók kedvezményes bérlet vásárlásával tudnak majd a
házaik előtt parkolni. A rendelőintézet környékén szerinte egy zárt parkoló kialakítása lenne
megfelelő.

Dr. Bozó Andrea kiemelte, hogy a rendelet-tervezet már az előzőközgyűlésen is napirenden
volt, és azért került második fordulóban is tárgyalásra, hogy a koncepció minél pontosabban
kidolgozott és jobban értelmezhetőlegyen. Ennek eredménye lett, hogy a belvárosban a 250,-
Ft/óra parkolási díj 230,- Ft-ra csökkent, háromzónás parkolási rend került kialakításra.
Hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy a lakosokat kiszorítsák a Kossuth térről, hiszen a
városközpontban, a Sólyom utcában 24 új parkoló épült, és több mint 20 db-bal több a
megyeháza, városháza közötti szakaszon. A cél az, hogy mindenhol annyi ideig parkoljanak
az autók, amennyi ideig szükséges. Szerinte éppen az a segítség a vasútállomás környékén
lakóknak, ha a lakásuk előtti parkolóhelyek is fizetősek lesznek. Ugyanis, ha a szóban forgó
utcákban nem lesznek fizetősek a parkolók, akkor a vonattal továbbutazók nem a
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vasútállomás nagy parkolójában, hanem a házak előtt fognak parkolni. A fizetőparkolók
kialakításával mindenki jobban meggondolja, hogy parkoljon-e egész napokat. A koncepció
kedvezőbbé teszi a vasútállomás előtt lévőparkolási lehetőséget, az utazók számára. Úgy
gondolja, hogy az előterjesztés mindenki érdekeit figyelembe veszi, alkalmas azokra a
célokra, mely a koncepció alapja volt.

Csala Sándor Péter az Ispán körút parkolási lehetőségével kapcsolatban elmondta, hogy az
ott lakó autótulajdonok véleménye szerint a parkoló fizetővé tétele nem ad megoldást a
parkolási gondjaikra.

Hegmanné Nemes Sára a Jubileum téri parkolással kapcsolatban teljesen más véleményeket
tapasztalt, mint amit most hallott. A házak szerkezete olyan, hogy minden emeleten 4
garzonlakás van kisnyugdíjasokkal, és 2 db nagyobb lakás, melyek tulajdonosai zömmel
garázzsal rendelkeznek. Ezen a részen nagyon kevés a parkoló és a vonattal utazók
elfoglalnak minden olyan helyet, amelyért nem kell fizetni, beleérte a zöldterületeket is.
Szerinte Radócz Zoltán információi nem tükrözhették a lakók teljes véleményét. Elismerte,
hogy a Nagy Imre krt. és az óvoda környékén jelenthetnek problémát a fizetőparkolók, de
amennyiben a lakók egyöntetűjelzése lesz, hogy nem vált be, akkor a későbbiekben az
önkormányzat átgondolja, hogy milyen módon oldja meg a helyzetet. Véleménye szerint is jó
volna, ha a MÁV partner lenne a környék parkolási gondjainak megoldásában, de sajnos
eddig semmilyen reagálást nem tett, és nehézkes döntési mechanizmusát ismerve ez rövid
időn belül nem is történik meg. Bízik abban, hogy ha az utazók a fizető parkolót
kényszerülnek választani, akkor legalább a Jubileum tér toronyház mögötti területek
felszabadulhatnak.

Radócz Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az állomás környékén az ott lakóknak nincs
elég parkolóhelyük. Ebben az esetben pedig nem jelent megoldást a parkolók fizetővé tétele.
A közlekedési és parkolási helyzetet egyáltalán nem oldja meg, sem az ott lakók sem az
utazók számára. Az előterjesztés nem vizsgálja a területen lévőhárom intézmény, a Kőrösi-
Csoma Sándor Általános Iskola, a Pitypang óvoda és a bölcsőde közlekedési gondjait.
Mindhárom intézmény városi és térségi feladatokat lát el, nem pedig körzetit. Továbbra is azt
tartja a legfőbb problémának, hogy az autók mennyiségéhez képest már most nagyon kevés a
parkolóhely, melyre a fizetőssé tétel nem ad megoldást.

Szabó István leszögezte, hogy az előterjesztésben nem az önkormányzat és nem a szolgáltató
kezdeményezésére került napirendre a parkoló rendszer bővítése, hanem a lakosság
kezdeményezésére. Emlékeztetett rá, hogy már a korábbi közgyűléseken is megfogalmaztak a
képviselők olyan kéréseket, hogy tegyenek fizetőssé bizonyos parkolóhelyeket. Szerinte a
vasútállomás környékén lakók napközbeni parkolását segítheti a fizetőparkolók kialakítása,
hiszen a legnagyobb probléma, hogy a továbbutazók tárolják ott a gépjárműveiket. Úgy látja,
hogy aki eddig autóval ment a vasútállomásra, talán a későbbiekben a tömegközlekedést fogja
választani, hiszen mindenképpen olcsóbb lesz, mint a parkolás. Nem célja az
önkormányzatnak kiszorítani a belvárosból a gépkocsikat, azt szeretnék elérni, hogy az autók
rövidebb ideig parkoljanak ott. Fontosnak tartja, hogy a város területén egy rendezettebb
parkolási rendszer alakuljon ki. Úgy gondolja, hogy a közeljövőben foglalkozni kell a „P+R”
kérdésével, a MÁV-val együtt vagy attól függetlenül is. Végezetül megjegyezte, hogy a mai
döntéssel nem lesz megoldva a parkolási probléma, hiszen aki nem akar a parkolásért fizetni,
az egy-két utcával távolabb fogja letenni az autóját.
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Szalay Ferenc a vitát lezárva kérte a szolgáltató jelenlévőképviselőjét, hogy a szakmai
meglátásaikat ismertesse a képviselőkkel.

Polónyi János elmondta, hogy a parkolási rendszerrel kapcsolatos előterjesztést a hivatallal
együtt dolgozták ki. A koncepció kialakításához 2006. novemberében fogtak hozzá, de
akkoriban még nem lehetett konkrét döntéseket hozni, hiszen a Kossuth tér közlekedésének
átalakítása csak egy évvel később történhetett meg. Mindig igyekeztek az új információkat
követni. Úgy gondolja, hogy a mai ismeretek szerint optimális a koncepció, jelen helyzetben a
kialakított rendszernél többet nem lehet tenni. Javasolta az előterjesztés elfogadását, hiszen ez
egy komplex rendszer, egyes elemeit nem lehet jelentősen megváltoztatni.

Szalay Ferenc javasolta az előterjesztés elfogadását, és megerősítve az előtte elhangzottakat,
elmondta, hogy lakossági kezdeményezésre, több mint egy évvel ezelőtt kezdtek a parkolási
rendszerrel foglalkozni. Hangsúlyozta, hogy tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a város
közlekedési szerkezete kimondottan rossz, nehéz parkolni. Addig nem lehet megoldani a
problémát, amíg új parkolóhelyek nem kerülnek építésre. Nem lehet még tudni, hogy az
autóbusz pályaudvar mögötti parkoló mennyit fog enyhíteni ezeken a gondokon. A parkolási
díj bevezetése segít azoknak, akik nem tudnak a lakásuk közelében parkolni, hiszen
megvásárolhatják a kedvezményes bérleteket, ami biztonság lehet arra, hogy helyük legyen.
Nem tartja szerencsésnek azt, amikor lakossági fórumokon esetleg nem a valóságot hallják az
emberek. Örül annak, hogy a képviselők megkérdezték a vasútállomás környezetében élőket,
de egy év alatt rá lehetett volna őket vezetni arra, hogy miért is jó, ha fizetőparkolókat
alakítanak ki a környezetükben. Elmondta, hogy a Liget úti lakók személyesen keresték meg
őt és más képviselőtársait is, hogy a Liget úton és a Batthyány út térségében mindenképpen
legyen fizetőa parkoló, mert nem tudnak a lakásuk közelében parkolni. Rögzítette, hogy a
kérdés ezzel nem fog lezárulni, hiszen 2008. július 01-jén bevezetendőparkolási rendről van
szó, és addig mindenféle hatástanulmányt el lehet készíteni. A város és a szolgáltató is abban
érdekelt, hogy olyan helyzetet teremtsen, aminek hosszútávon tudja vállalni a
következményeit. Elmondta, hogy a tömegközlekedéssel összefüggésben többen megkeresték
Szandaszőlős irányából érkezőautóbuszok Kossuth téren történőáthaladásával kapcsolatban.
Ígérte, hogy tavaszra lesz döntés a buszok közlekedéséről, hiszen ez több ezer embert érint, és
a tervekben valóban oda-vissza történő közlekedésük szerepelt. Ami viszont újabb
problémákat fog felvetni a Kossuth téren sétálók veszélyeztetésével és a környezet-
szennyezéssel kapcsolatban. Amennyiben nem járnak autóbuszok a Kossuth téren, a
közlekedőknek valóban több száz métert kell gyalogolniuk a buszmegállókig. Megjegyezte,
hogy más nagyobb városokban távolabb vannak egymástól a buszmegállók, mint Szolnokon,
az emberek ott is tudják használni a tömegközlekedést. Fontosnak tartja, hogy az
autóbuszoknak a vasúti menetrendhez igazodva kell közlekedniük úgy, hogy minél
kevesebben használjanak személygépkocsit addig, amíg elegendőparkolóhelyeket nem tud a
város biztosítani.

Dr. Szakali Erzsébet elfogadta Csák László észrevételét, és rögzítette, hogy a rendelet 8/c.
szakaszának 2. bekezdése helyesen: „Az 1. bekezdésben kezdeményezet eljárás során a
kérelmezőa közlekedési terület igénybevételi díjat köteles fizetni, melynek összege 240.000,-
Ft + ÁFA/férőhely.”

Szalay Ferenc nem támogatta Radócz Zoltán írásban benyújtott módosító javaslatát.
Szavazást rendelt el Radócz Zoltán módosító javaslatáról:
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 24 fő– 9 igen szavazattal, 14 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással nem
fogadta el Radócz Zoltán módosító javaslatát.

Szavazás az eredeti rendelet-tervezetről:
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 25 fő– 15 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, 4 tartózkodással
megalkotta a következőrendeletet:

1/2008. (I.25.) KR. rendelet
a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) KR. sz.
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Szolnok
város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) KR. sz. rendeletet (továbbiakban: KR.)
az alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A KR. 8/C. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az 1) bekezdésben kezdeményezett eljárás során a kérelmező a közlekedési terület
igénybevételi díjat (továbbiakban: díj) köteles fizetni, melynek összege 240.000,- Ft +
ÁFA/férőhely.”

(2) A KR. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

2. §
A KR. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. melléklete lép.

3. §
(1) A KR. 3.sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„2. Pótdíj: A rendeletben szabályozott parkolási rendet megszegőkkel szemben

1. Díjosztály (Ft) 2. Díjosztály (Ft)
a) 8 napon belüli fizetés esetén (szankcionális pótdíj,

ÁFA körön kívül) 4 600 13 800

b) 8 napon túli fizetés esetén (szankcionális pótdíj, ÁFA
körön kívül) 9 200 27 600

Helyszíni pótdíjfizetéssel azon gépjárművezetők élhetnek, akik a szabálytalanság napján napi
jegyet váltanak a jegykiadó automatákból, és azt üzemeltetőnek a fizetési felszólításukkal
együtt bemutatják. A bemutatott dokumentumoknál a dátumnak és zónának meg kell egyezni.
Egy napijegy csak egy parkolási szabálytalanságnál használható fel.”

4. §

(1) E rendelet – az 1.sz. melléklet B) 12-26. pontja, valamint a C) 2-14 pontja kivételével -
2008. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló
17/2001. (V.24.) KR. rendelet módosításáról szóló 47/2006. (XII.20.) KR. rendelet 1. §-a és 2.
§-a, valamint az 1-3. sz. melléklete hatályát veszti.
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(2) E rendelet 1.sz. mellékletének a B) 12-26. pontja és C) 2-14 pontja 2008. július 1-jén lép
hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 24-i ülésén.

az 1/2008. (I.25.) KR. rendelet 1. sz. melléklete

a 17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet 1.sz. melléklete
SZOLNOK VÁROS PARKOLÁSI RENDSZERE

a) I. zóna:
I. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata

db
Megjegyzés

1. Ostor u. 22 1

2. Aradi u.-Petőfi u. 29 2

3. Zrínyi u. 33 1

4. Madách u. 37 1

5. Mária u.-Könyv u. 74 2

6. Sütőu. 26 1

7. Mészáros L. u. 32 1

8. Szapáry u.- Galéria 120 3

9. „Árkádok” /Szapáry-Magyar u 75 1

10. Magyar u. 58 2

11. Táncsics M.u . 85 2

12. Szigligeti u.- Színház
parkolója 76 2

13. Kellner Gy. U. 38 2

14. Lengyel L. u. 36 1

15. Megyeháza parkolója 48 1

16. Dózsa Gy. U. 58 2

17. Arany J .u. 74 2

18. Tisza A. u. 30 1

19. Ady E.u.16-18. épületeknél 60 2

20. Jókai M.u. 59 2

21. Tófenék u.(Ady E. u. 20. előtt) 50 1

22. Ady E.u.22.-32. ép. Mögött 39 1
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I. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata db Megjegyzés

23. Sólyom úti parkoló 45 1

24. Baross u. 1. parkolója 42 1

25. Baross u. 2-10. (Bankok előtti
parkolók) 63 2

26. Pelikán Szálló parkolója 69

27. Szív u. 12
1

28. SZTK melletti parkoló 59

29. Hősök tere 24
1

30. Magyar u. (Sóház u.-Tiszaparti
st. Közötti szakasz) 15

31. Tisza park 20

32. Sóház u 20

1

33. Verseghy park 45 1

34. Vízügyi székház (Ady E.u.4) 78 1

35. PLAZA- Tiszavidék Áruház-
Pelikán szálló gazdasági oldala 83 2

36. Ady E. úti piac 126 3

37. Dr. Balogh K.u. 42 1

38. Somogyi B.u. 20

39. Óvoda u. 14
1

40. Sütőu. (Mészáros L.u.-
Templom u.) 24

41. Szigony u. 10
1

42. Mészáros L.u.18-30. 29

43. Madách u. 31-49; 26-32. 21

44. Belvárosi templom melletti
parkolók 10

1

45. Batthyány u. 10-16. 9 1

46. Ostor u.-Petőfi u. között 13 1

47. Tófenék u. nyugdíjas garzon 15 1
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I. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata db Megjegyzés

48. Damjanich uszoda mellett 48 1

49. Kossuth L. út 35 2

I. zóna összesen: 2 150 58 db
B) II. zóna:

II. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata db Megjegyzés

1. Móra F. u.- CBA Áruház (Ady
E.u.1.) 216 2

2. Ságvári krt. 87 3

3. Gárdonyi G.u. (Kút útig) 33 1

4. Baross u.(József A-Jubileum
tér) 89

5. Baross u. 43. 8
4

6. Tóth F.úti parkolók 96 1

7. Hunyadi u.(Balassa u.-ig) 38 2

8. Batthyány u. 20.-38. (Ady E.-
Vécsey u.) 21 1

9. Kút u. (Gárdonyi u.-
Kolozsvári u. között) 20 0

10. Vécsey u. 23 1

11. Kolozsvári u. 2.-16. (Ady E.-
Kút u.) 61 2

12. Mátyás kir. Út 4. (Y-ház
parkolója) 35 1

13. Jubileum tér 5. mögötti
parkoló 12

14. Mátyás kir u. Liget u. között 8
1

15. Liget u. 31 2

16. Mátyás kir u. 2 épület mögött 87 1

17. Eötvös tér 17 2

18. Dr. Elek I. u. 22 1

19. Móricz. Zsigmond út 15

20. Gerle u.-Sarló u. 104 3

21. Kápolna u. 14 1



19

II. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata db Megjegyzés

22. Koszorú u. (21.sz házig) 21 1

23. Móra F.u. 15. (Fiumei iskola
mellett) 77 2

24. Nagy Imre u. 12.-18. 96 2

25. Szolnok Ispán krt. 1-5. előtti
parkolók 93 2

26. Szolnok Ispán krt. 7-11. előtti
parkolók 171 2

II. zóna összesen: 1 495 38

C) III. zóna:
III. ZÓNA

Sorszám Terület megnevezése Parkolóhelyek
száma

Jegykiadó
automata

db
Megjegyzés

1. Vasútállomás parkolói 57 2

2. Jósika u. 58 3

3. Márka ABC mögötti parkoló 18 1

4. Nagy I. krt. 5. és Bajcsy Zs. út
1-3. mögötti parkolók 92 2

5. Levente u. (Szt. László kir.
útig) 44 2

6. Károly Róbert u. 50 1

7. Béla király u. 27 1

8. Szt. László király u. 15 1

9. Szt. István király u. 32 2

10. Bálvány u. 122 4

11. Bercsényi u. 56 3

12. Mikszáth K. u. 52 2

13. Konstantin u. (Petőfi útig) 67 3

14. Irgalmas u. (Levente u. -
Baross u. között) 34 1

III. zóna összesen: 724 28

Mindösszesen: 4 369 124
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az 1/2008. (I.25.) KR. rendelet 2. sz. melléklete

a 17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet 2.sz. melléklete

PARKOLÁSI DÍJAK

1. díjosztály: az 5,5 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek
és rendszámos motorkerékpárok.

2. díjosztály: Egyéb 5,5 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó gépjárművek.
Minimum parkolási idő: 30 perc

I. ALAPDÍJ:

Terület 1. Díjosztály 2. Díjosztály
I. zóna 230 Ft/óra 690 Ft/óra
I. zóna napijegy (8 óra díjával számolva) 1 840 Ft/nap -
II. zóna 160 Ft/óra 480 Ft/óra

II. zóna napijegy (8 óra díjával számolva) 1 280 Ft/nap -

III. zóna 130 Ft/óra 390 Ft/óra

III. zóna napijegy (8 óra díjával számolva) 1 040 Ft/nap -

II. KEZELÉSI KÖLTSÉG: 1.200 Ft
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2. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosítására

Szalay Ferenc kérte a rendelet-tervezeten a következőpontosításokat átvezetni.
A 15. oldalon az 5. § helyébe a következőkét fejezet kerül:
(1) A 2007. évi kötvény kibocsátásából származó tőkebevétel 8.164.750 ezer forint,
kamatbevétel 149.241 ezer forint, árfolyamnyereség 444.306 ezer forint. Együttesen
8.758.297 ezer forint.
(2) A költségvetési rendelet eddigi módosításai során feladatra nevesített felhasználás összege
3.027.943 ezer forint.
A maradvány 5.730.354 ezer forint, mely jelen rendelettel a kötvény kibocsátás bevétele
előirányzata nő, melyből:
- tőketartalék: 5.136.807 ezer forint
- kamat tartaléka: 149.241 ezer forint
- árfolyamnyereség tartaléka: 444.306 ezer forint

Kérte továbbá az ülés előtt kiosztott kiegészítést az előterjesztés részének tekinteni.

Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az ellenőrzőalbizottság kivételével a
közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy a költségvetési rendelet-módosítás azokat az
előirányzott módosításokat tartalmazza, melyek a központi forrásokból származó támogatások
változásaival és a gazdálkodás során az intézmény és a hivatali hatáskörben javasolt,
előirányzat módosításokkal függenek össze. A tervek szerint a 2007. évi költségvetési
beszámoló és a zárszámadás összeállítása előtt ez az utolsó 2007. évre vonatkozó előirányzat
módosítás, tehát ezzel véglegesen rendezve lesznek az előirányzatok. Kérte a módosítás
elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Dr. Nagy Rózsa megjegyezte, hogy vannak olyan tételek, melyeket előre soha nem lehet
pontosan megtervezni, mert a felmerülőigényekhez kötődnek. Kiemelte, hogy a módosítás 1.
§-ában szereplőállami támogatások bevétele 192 millió forinttal növekszik. Ebben a tételben
azok a feladatok kaptak helyet, melyek a szociális ellátás terén jelennek meg és állami és
önkormányzati együttes finanszírozást jelentenek. Az 1. § 2. pontjában egy 169 millió forintos
tételről történik döntés, mely a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörűmódosítása. Ebből
kiemelte azt a 71 millió forintot, melyet a logisztikai központ beruházásához kapcsolódó
árfolyamveszteség kompenzálására kapott az önkormányzat a központi költségvetésből.
Végül az intézmények saját hatáskörűelőirányzatainak módosítása című262 millió forintos
tételt említette meg, melyet előre szintén nem lehet pontosan megtervezni. A konkrét
költségvetésen kívül megemlítette, hogy most már 2. éve szembesül a Pénzügyi Bizottság
azzal, hogy szakbizottsági szinten is csak az utolsó pillanatban tudnak a tervezés folyamatába
betekinteni. A korábbi működési rendben a költségvetés tervezését lépésről-lépésre
többszörösen átbeszélve tárgyalta meg a bizottság is.
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Kérte a Polgármestert, hogy gondolják végig, hogy a bizottság funkcióját visszaállítják-e,
vagy egy másik bizottságnak szerepet szánnak-e a költségvetés tervezésében. Véleménye
szerint a költségvetés készítésének folyamatához egy szakmai bizottságnak mindenképpen
beleszólása kell, hogy legyen.

Hegmanné Nemes Sára rámutatott arra, hogy az előirányzat módosítás, mely az állami
finanszírozás növekedéséhez kapcsolódik, legnagyobb része a létszámcsökkentéshez
kapcsolódó pályázat, mely több mint 100 millió forintos összeget jelent, ennek hozadéka
ebben az évben fog jelentkezni, és a kiadási oldala is megvan. Az árfolyamveszteséghez
kapcsolódó finanszírozás abból adódik, hogy a finanszírozó hatóság jóváhagyásával két uniós
pályázat szerződése rosszul volt előkészítve, melyben a kivitelezőrészére fix árfolyamot
határozott meg. Ez hosszú időn át úgy nézett ki, hogy a jelentős árfolyamveszteségre nem
lehet megoldást találni, de az utolsó pillanatban ezt megtérítették az önkormányzat részére. A
költségvetés 2008. évi előkészítésével kapcsolatban elmondta, hogy január 02. napjától 35
intézmény költségvetése történt meg, melyen több esetben a Pénzügyi Bizottság elnöke is
részt vett. Az ágazati számok egyeztetése még nem végleges, egy hét múlva össze fog ülni a
pénzügyi bizottság, mely alkalommal meg tudja tárgyalni a költségvetési rendelet-tervezetet.
Ez a folyamat most indul el, a bizottságok megismerhetik és tárgyalhatják az anyagot. Sajnos
már most látható, hogy a költségvetésben egy másfélmilliárd forint körüli működési hiányt
kell kiindulási alapként kezelni, melynek következtében takarékossági intézkedések
szükségesek. Ez a hiány a nagy intézményrendszer tehetetlenségi nyomatékából és a
finanszírozások folyamatos csökkenésekből áll.

Szalay Ferenc ígérte, hogy figyelni fog arra, hogy a bizottság véleménye megjelenhessen a
tervezés folyamatában. Hangsúlyozta, hogy az előterjesztés 1. pontjában szereplőkötvény
kamatbevétele 149 millió forint, az árfolyamnyeresége pedig 444 millió forint. A kötvénnyel
való gazdálkodást nagyon eredményesnek tartja, és bizonyítva látja a kibocsátás értelmét.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

2/2008. (I.28.) 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 (Továbbiakban: 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:
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Ezer Ft-ban
1./

Állami támogatás bevételi előirányzata nő
192 247

A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású
607

központi támogatás

A költségvetési törvény szerint az egyes szociális ellátásokra az önkormányzat által
kifizetett összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.
Kiadási előirányzat nő 607
Ebből:
- Rendszeres szociális segély 139
Ebből:
Tartósan munkanélküliek szociális segélye 139
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

139
- Ápolási díj – Normatív 76
Melyből: Nyugdíjbiztosítási járulék 13

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 63

- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás 349
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 349

- Lakásfenntartási támogatás – Normatív 43
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 43

B./ Központosított előirányzat nő
191 640

1./ Kiadási előirányzat nő 191 640
Ebből:
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság kiegészítőtámogatása – 2007. II. félévi túl-
szolgálati díj és egyéb kiadásai..
- Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság előirányzata
nő

5 265

Melyből: Személyi juttatás 3 825
Tb. járulék 1 109
Munkaadói járulék 115
Dologi kiadások 216

A sajátos nevelési igényűgyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez
szükséges tankönyv-vásárlási támogatása.

Intézmények támogatási előirányzata nő 730
Melyből: Dologi kiadás 730

Ebből: Általános forgalmi adó 37
(Részletezése az 1. sz. melléklet szerint)

Prémium Évek Program támogatása.

Intézmények támogatási előirányzata nő 3 332
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Melyből: Személyi juttatás 2 503
Tb. járulék 723
Munkaadói hozzájárulás 74
Egészségügyi hozzájárulás 32

(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)

A vizitdíj visszafizetésének támogatása.
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Egészségügyi feladatok – Vizitdíj visszafizetés
támogatás feladat előirányzata nő

38

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 38

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások – Felzárkóztató oktatás
támogatása.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola előirányzata nő

720

Melyből: Dologi kiadás 720

Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő 720
Melyből: Dologi kiadás 720

A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (II. ütem)

Általános tartalék előirányzata nő 4 461
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása,
létszámcsökkentési pályázat

Létszámmozgások elszámolása céltartalék
előirányzata nő

105 950

PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő 24 321
Melyből: Személyi juttatás 18 425

Tb. járulék 5 343
Munkaadói járulék 553

A 13. havi illetményrészlet folyósításához kapcsolódó többletkiadások támogatása.
(november havi)

PH. Igazgatásági szakfeladat előirányzata nő 5 917
Melyből: Személyi juttatás 4 483

Tb. járulék 1 300
Munkaadói járulék 134

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 5
Melyből: Személyi juttatás 3

Tb. járulék 1
Munkaadói járulék 1

Egészségügyi Szolgálat előirányzata nő 1 150



25

Melyből: Személyi juttatás 871
Tb. járulék 253
Munkaadói járulék 26

Intézmények támogatási előirányzata nő 39 031
Melyből: Személyi juttatás 29 569

Tb. járulék 8 575
Munkaadói járulék 887

(Részletezése az 3. sz. melléklet szerint)

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörűelőirányzat
módosításai

Bevételi előirányzat nő
169 930

Ebből:
Szociális foglalkoztatás finanszírozásához tartozó juttatások központi költségvetésből
történőmegtérítése.

- Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció
formájában

962

2007. évi középszintűérettségi vizsgák lebonyolításához nyújtott támogatás

Érettségi vizsgák lebonyolítása
8 201

Szolnok „Tisza-parti Nyár 2007” rendezvény sorozaton hirdetési felület

Egyéb sajátos bevételek
2 500

Biztosítók által megtérített kár

Egyéb sajátos bevételek
1 735

Talajterhelési díj bevétel

Egyéb sajátos bevételek
989

Szerencsejáték Zrt-től átvett pénzeszköz

Támogatásértékűműködési bevétel
250

Támogatásértékűfelhalmozási bevételek

Árfolyamveszteség kompenzálására bevétel nő
71 253

Zártkörűkötvény kibocsátásból származó bevétel
nő

83 000

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra
átvett pénzeszköze nő

980
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Melyből: Egyéb saját bevétel
1

Kamatbevétel
1

Véglegesen átvett pénzeszközök
978

-működési célú
pénzeszközátv.áll.kívülről

978

Cigány Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra
átvett pénzeszköze nő

60

Melyből: Véglegesen átvett pénzeszközök
60

-működési célú
pénzeszközátv.áll.kívülről

60

Kiadási előirányzat nő
169 930

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

962

Melyből: Személyi juttatás 962

Általános tartalék előirányzata nő 8 201

Várospolitika – Városmarketing feladatok
előirányzata nő

2 500

Melyből: Dologi kiadás 2 500

Városfejlesztési feladatok – Városszépítési
feladatok támogatása előirányzata nő

966

Melyből: Dologi kiadás 966

Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 188
Melyből: Dologi kiadás 188

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
előirányzata nő

18

Melyből: Dologi kiadás 18

Liget úti Általános Iskola, Előkészítőés Speciális
Szakiskola előirányzata nő

351

Melyből: Dologi kiadás 351
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Általános tartalék előirányzata nő 212

Alap – Környezetvédelmi Alap előirányzata nő 989
Melyből: Felhalmozási kiadások 989

Várospolitika – Várospolitikai feladatok
előirányzata nő

250

Melyből: Dologi kiadás 250

Beruházások, felújítások kiadásai
Logisztikai Központ építés feladat előirányzata nő 42 142
Melyből: Felhalmozási kiadás 42 142

Általános tartalék előirányzata nő 29 111

Vagyonműködtetés kiadásai

Tagi Kölcsön Ipari Park előirányzata nő 83 000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 83 000

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 980

Melyből: Személyi juttatás -700
Tb. járulék 50
Dologi kiadás 1 605
Felhalmozási kiadások 25

Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 60
Melyből: Személyi juttatás -200

Tb. járulék -65
Munkaadói járulék 2
Egészségügyi hozzájárulás -25
Dologi kiadás -30
Felhalmozási kiadások 378

3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat
módosításai
(Részletezése a 4. sz. melléklet szerint)
Bevételi előirányzat nő 262 061
Ebből:
Hatósági jogkörhöz köthetőműködési bevétel 2 176
Egyéb saját bevétel 69 034
Általános forgalmi adó- bevételek,- visszatérülések 15 252
Hozam- és kamatbevételek összesen 267
Falhalmozási és tőke bevételek összesen 635
Támogatásértékűbevételek összesen 92 952
- támogatásértékűműködési bevétel 73 793
- támogatásértékűfelhalmozási bevétel 19 159
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Véglegesen átvett pénzeszközök 81 745
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 61 202
- működési célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 20 543

Kiadási előirányzat nő 262 061
Ebből:
Személyi juttatás 6 447
Társadalombiztosítási járulék -4 428
Munkaadói járulék -1 321
Egészségügyi hozzájárulás -807
Táppénz hozzájárulás -888
Dologi kiadások 135 369
Ebből: Gázenergia -2 006

Villamos-energia -1 672
Táv hő-melegvíz -28
Víz és csatorna -1 289
Élelmezés 9 214
Tanulók tankönyvtámogatásai 0
Szakmai vizsga lebonyolításának

támogatása
468

Karbantartás -6 941
Általános forgalmi adó 36 491

Pénzeszköz átadás 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 220
Felhalmozási kiadások 123 117
Felújítási kiadások 4 352

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

A./ Működési költségvetési céltartalékot érintő
átcsoportosítások

1./ Városháztartási reform alap előirányzata csökken 10 235

Központi Béralap előirányzata csökken 1 776

Intézményi előirányzat növekedések 11 589
(Külön intézkedés szerint az érintett intézmények
részére)
Melyből: Személyi juttatás 8 780

Tb. Járulék 2 544
Munkaadói járulék 265

Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Egyéb szociális feladatok előirányzata nő 422
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 422
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2./ Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok
előirányzata csökken

5 323

Kassai úti Általános Iskola előirányzata nő 2 000
Melyből: Felújítási kiadások 2 000
(I. emeleti vizesblokk felújítása)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzata nő 3 000
Melyből: Felújítási kiadás 3 000
(gázvezeték felújítása)

Várospolitika – Városmarketing feladatok
előirányzata nő

323

Melyből: Dologi kiadás 323
(Norvég Alap pályázati dokumentáció fordítása)

3./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata
csökken

8 107

(a 8/2007. (II.23.) KR. Rendelet 6. § 7. bekezdése
alapján)

Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 405
Melyből: Személyi juttatás 314

Tb. Járulék 91

Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

297

Melyből: Személyi juttatás 225
Tb. Járulék 65
Munkaadói járulék 7

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola előirányzata nő

3 905

Melyből: Személyi juttatás 2 958
Tb. Járulék 858
Munkaadói járulék 89

Egészségügyi és Szociális Szakközép- és
Szakiskola és Alternatív Gimnázium előirányzata
nő

3 500

Melyből: Személyi juttatás 2 652
Tb. Járulék 769
Munkaadói járulék 79

4./ Központi Béralap előirányzata csökken 2 484

Liget úti Általános Iskola, Előkészítőés Speciális
Szakiskola előirányzata nő

437

Melyből: Személyi juttatás 331
Tb. Járulék 96
Munkaadói járulék 10
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„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló-
gondozó Otthona és Nappali Intézménye
előirányzata nő

2 047

Melyből: Személyi juttatás 1 551
Tb. Járulék 450
Munkaadói járulék 46

5./ Általános tartalék előirányzata csökken 5 817

Intézmények támogatási előirányzata nő 5 817
(Szakmai vizsgadíjak támogatása)
Melyből: Személyi juttatás 4 273

Dologi kiadás 1 544
(Részletezése a 5. sz. melléklet szerint)

6./ Általános tartalék előirányzata csökken 14 275

Intézmények támogatási előirányzata nő 14 275
(Érettségi vizsgadíjak támogatása)
Melyből: Személyi juttatás 11 252

Dologi kiadás 3 023
(Részletezése a 6. sz. melléklet szerint)

7./ Általános tartalék előirányzata csökken 5 492
Intézmények támogatási előirányzata nő 5 492
(pályázati előkészítés költségei)
Melyből: Dologi kiadás 5 492
(Részletezése a 7. sz. melléklet szerint)

8./ Általános tartalék előirányzata csökken 12 858
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
előirányzata nő

800

Melyből: Dologi kiadás 800

Várospolitika – Várospolitikai feladatok
előirányzata nő

7 168

Melyből: Dologi kiadás 7 168
Beruházások, felújítások kiadásai
2006. évi útépítések (TEUT) feladat előirányzata
nő

1 890

Melyből: Felhalmozási kiadások 1 890

Közművelődési feladatok
Szervezetek támogatása feladat előirányzata nő 3 000
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadása 3 000
(VMZK Kht. Működési többletek támogatása)
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9./ Létszámmozgások elszámolások céltartalék
csökken

3 421

Intézmények támogatási előirányzata nő 3 421
(intézményvezetők juttatásai)
Melyből: Személyi juttatás 2 278

Dologi kiadás 1 143
(Részletezése a 8. sz. melléklet szerint)
az I. 46395-1/2007. számú Polgármesteri Utasítás
alapján

Egyéb előirányzat átcsoportosítása címén

1./
Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Közművelődési feladatok – Közművelődési
rendezvények előirányzata csökken

10

Melyből: Dologi kiadás 10

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény előirányzata nő

10

Melyből: Dologi kiadás 10
(a Napsugár Gyermekház „Ki Mit Tud?”
versenyének támogatása)

2./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Szociális feladatok – Roma program szakfeladat
előirányzata csökken

109

Melyből: Dologi kiadás 109
Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 109
Melyből: Dologi kiadás 109
(hátrányos helyzetűgyerekek készségfejlesztésének
támogatása)

3./
Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Szociális feladatok – Egyéb szociális feladatok
előirányzata csökken

420

Melyből: Dologi kiadás 420

„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló-
gondozó Otthona és Nappali Intézménye
előirányzata nő

420

Melyből: Felhalmozási kiadások 420

(akadálymentesítési tervdokumentáció költségének
fedezetére)
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4./
Beruházások, felújítások kiadásai

Integrált pénzügyi, számviteli rendszer előirányzata
csökken

2 952

Melyből: Felhalmozási kiadások 2 952

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
előirányzata nő

2 952

Melyből: Dologi kiadás 2 952

(ORGAN-P rendszer indítása)

5./
Humán Szakfeladatok Célelőirányzatai

Szociális feladatok – Gyermekjóléti szolgáltatás
ellátása előirányzata csökken

30 334

Melyből: Dologi kiadás 30 334

Szociális ellátások kiadásai

Rendszeres szociális segély előirányzata nő 13 139

Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb
juttatások

13 139

(tartósan munkanélküliek rendszeres szociális
segélye)
Ápolási díj feladat előirányzata nő 6 948

Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb
juttatások

6 948

Humán Szakfeladatok Célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok
előirányzata nő

2 358

Melyből: Működési célú pénzeszközátadás 2 358
(kistérségi oktatási feladatok elszámolása)

Általános tartalék előirányzata nő 7 889

6./ Szociális ellátások kiadásai

Rendszeres nevelési segély előirányzata csökken 2 933
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb
juttatások

2 933

Szociális ellátások kiadásai
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
előirányzata nő

712

Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb
juttatások

712

Köztemetés feladat előirányzata nő 2 221
Melyből: Dologi kiadás 2 221

7./ Városüzemeltetési kiadások
Egyéb városüzemeltetési kiadások
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht.
Támogatás előirányzata csökkent

2 000

Melyből: Működési célú pénzeszköz támogatás 2 000

Köztisztaság – Körzeti köztisztasági feladatok
előirányzata nő

2 000

Melyből: Dologi kiadás 2 000

3. §

Technikai jellegűelőirányzat átcsoportosítása

1./ Városüzemeltetési feladatok

Út-híd – Kerékpárút fenntartás előirányzata
csökken

8 400

Melyből: Dologi kiadás 8 400

Út-híd – Forgalomszabályozás előirányzata
csökken

700

Melyből: Dologi kiadás 700

Út-híd – Földutak fenntartása előirányzata csökken 4 957
Melyből: Dologi kiadás 4 957

Városüzemeltetési feladatok
Út-híd – Járdafenntartás előirányzata nő 14 057
Melyből: Dologi kiadás 14 057

2./ Városüzemeltetési feladatok

Út-híd – Forgalomszabályozás előirányzata
csökken

577

Melyből: Dologi kiadás 577

Út-híd – Útfenntartás előirányzata nő 577
Melyből: Dologi kiadás 577

3./ Városüzemeltetési feladatok

Út-híd – Forgalmi rend felülvizsgálat által 1 211
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meghatározott feladatok előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás 1 211

Út-híd – Tervezések előirányzata nő 1 211
Melyből: Dologi kiadás 1 211
(útépítések garanciális felülvizsgálata)

4./ Vagyonműködtetés kiadásai
Vagyonhasznosítás előkészítése feladat
előirányzata csökkent

546

Melyből: Dologi kiadás 546

Helyiségek karbantartása feladat előirányzata nő 546
Melyből: Dologi kiadás 546

5./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek
előirányzata csökken

66 523

(információszolgáltató tevékenység fejlesztése,
Szolnok belvárosának rehabilitációja)

Központosított bevételek előirányzata nő 66 523

6./ Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata
csökken

41 738

Technikai forrásátvételek
Információszolgáltató tevékenység fejlesztése 39 738
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola CÉDE 2 000

Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata nő 39 738
Támogatásértékűfelhalmozási bevételek
Információszolgáltató tevékenység fejlesztése 39 738

Fejlesztési célú támogatások előirányzata nő 2 000
Céljellegűdecentralizált támogatás 2 000

7./ Zárolások 132 236

220/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat alapján
Egyesített Szociális Intézmény 92 719
Önkormányzati támogatás előirányzata csökken 91 815
Központi béralap tartalék csökken 904

Egyesített Szociális Intézmény kiadási előirányzata
csökken

91 815

Melyből: Személyi juttatás 46 579
TB. Járulék 15 900
Munkaadói járulék 1 583
Dologi kiadás 27 753

220/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat alapján
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Humán Szolgáltató Központ 39 517
Önkormányzati támogatás előirányzata csökken 32 755
Központi béralap tartalék csökken 3 827
Intézményi feladatok céltartaléka csökken 2 935

Humán Szolgáltató Központ kiadási előirányzata
csökken

32 755

Melyből: Személyi juttatás 18 000
TB. Járulék 5 220
Munkaadói járulék 540
Egészségügyi hozzájárulás 261
Dologi kiadás 7 469
Ellátottak pénzbeli juttatása 1 265

Humán szakfeladat célelőirányzatai
Szociális feladatok – Egyéb szociális feladatok
előirányzata nő

132 236

Melyből: Működési célú pénzeszközátadás 132 236
8./ Tartalékok

Központi Béralap tartaléka csökken 40 151
Létszámmozgások elszámolása céltartaléka nő 40 151

4. §

Az „Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” jogcímen kapott 2007. évi támogatási
összegekből a személyi jövedelemadó rész 238.542 eFt-ra alakult (melyből a „Pénzbeli
támogatások személyi jövedelemadó része 16.171 eFt volt).

5. §

(1) A 2007. évi kötvény kibocsátásából származó tőkebevétel 8.164.750 ezer forint,
kamatbevétel 149.241 ezer forint, árfolyamnyereség 444.306 ezer forint. Együttesen
8.758.297 ezer forint.
(2) A költségvetési rendelet eddigi módosításai során feladatra nevesített felhasználás összege
3.027.943 ezer forint.
A maradvány 5.730.354 ezer forint, mely jelen rendelettel a kötvény kibocsátás bevétele
előirányzata nő, melyből:
- tőketartalék: 5.136.807 ezer forint
- kamat tartaléka: 149.241 ezer forint
- árfolyamnyereség tartaléka: 444.306 ezer forint.

6. §

Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 166/2007.
(VI.21.) sz. közgyűlési határozat alapján megszüntetett négy óvodai igazgatóság előirányzat
maradványai a 9. számú melléklet alapján a Szolnok Városi Óvodák előirányzatai közé
átvezetésre kerülnek.



36

7. §

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

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 24-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- 3. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a
céltartalékból (Városháztartási reform, Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalék, Intézményi
feladatok céltartalék, Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok, Létszámmozgások
elszámolása céltartalék) 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.
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3. napirendi pont:
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet
módosítására

Dr. Kállai Mária kérte a rendelet-tervezet 8. §-ában a gyermekélelmezés intézményi térítési
díjairól szóló táblázatban a 2007. évet „2008. év”-re javítani.
Megjegyezte, hogy az önkormányzatnak minden évben kétszer van kötelessége az intézményi
díjak megállapításával kapcsolatban. A mostani előterjesztés a „Liget Otthon” Fogyatékos
Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye és a gyermekétkeztetés térítési
díjainak megállapítását tartalmazza. A térítési díjak kiszámításának alapja a szolgáltatási
önköltség és a normatíva közötti különbség. Az elmúlt évben a törvényi szabályozásoknak
megfelelően kiszámolt összegek igen magasak voltak. Az önkormányzat indítványt nyújtott
be a törvénytervezet módosítására, mely szerint kerüljön a törvénybe az a lehetőség, hogy az
önkormányzat, amennyiben meg tudja tenni, csökkenthesse az összeget. Ennek következtében
a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézményében
78.000,- Ft térítési díjat javasolt megállapítani. A tavalyi számítás szerint az egy havi térítési
díj 132.452,- Ft lenne. Bízik benne, hogy a 2008. évre megállapított összeget, akár a lakók,
akár a hozzátartozók, ki tudják fizetni. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy
az önkormányzat a rezsi költséget évek óta átvállalja. Ismertette, hogy a szülők által fizetendő
térítési díjak emelése 5%, az önkormányzatot pedig 10%-os emelés terheli.

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

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Bagdi Sándorné rámutatott arra, hogy az előterjesztés nem az elsőa közgyűlés előtt, mely
arra vonatkozik, hogy az önkormányzat a szociálisan rászoruló embereknek segítséget nyújt a
problémák megoldásában. Utalt a közgyógyellátás igénylése jövedelemhatárának emelésére, a
szemétszállítás díjának támogatására, illetve a gyermekétkeztetési díjakban jelentkező
adósságrendezésre. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi előterjesztés illeszkedik a rendszerbe és
támogatásra javasolta.

Bánóczy Lajos a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban szólt a gyermekekért érzett
felelősségről. A 18 év alatti gyermekek 40-45%-a vesz részt az étkeztetésben, melynek
alapvetőfeladata az egészségi állapot szerinti élettani, energia, tápanyagigénynek megfelelő
étkeztetés. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közétkeztetésnek alapvetőfeladata az is, hogy a
táplálkozási kultúra minőségének javításához hozzájáruljon és tegyen eleget az egészséges
táplálkozás követelményeinek. Úgy látja, hogy a táplálékok elkészítésekor felhasznált
nyersanyagok aránya sok esetben nem megfelelő, nem kívánatos mértékűés nem követi az
adott korcsoportok élettani igényeit. Az étkeztetésben résztvevőgyermekek több mint 50%-a
találja rosszízűnek és kevésnek az ételt. Olyan információk is eljutottak hozzá, hogy az ételek
só beviteli aránya háromszoros, a kalcium viszont harmadát sem éri el a szükségesnek. Évről
évre növekszik az elhízott, a táplálékallergiában és a cukorbetegségben szenvedőgyermekek
aránya. Javasolta, hogy szakhatóságok kísérjék figyelemmel a szolgáltatások minőségét,
hívják fel a figyelmet intézkedések meghozatalára, és azonnali intézkedéseket kérjen.
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Meggyőződése, hogy a meglévőforrásokból is lehetne a minőséget javítani, de a minőség
javítása a későbbiekben újabb források bevitelét is igényli.

Jánosiné dr. Bene Ildikó emlékeztetett rá, hogy a felvetett témáról már a decemberi
közgyűlésen is beszéltek, ahol arról volt szó, hogy minden gyermek legalább egy tál meleg
ételben részesüljön a városban. A napi egy meleg étel sokkal inkább elősegíti a gyermekek
fejlődését, mint egy pohár tej. Elmondta még, hogy látható, hogy az önkormányzat törekszik
arra, hogy minden gyermek étkezhessen. Az ételek minőségének és összetételének
ellenőrzésére vannak szakhatóságok. Úgy gondolja, hogy ezt a feladatot az ÁNTSZ
becsülettel elvégzi.

Ferenczné Teleky Éva hangsúlyozta, hogy mindenkinek az a célja, hogy a gyermekek a
közétkeztetésben megfelelőellátást kapjanak. Véleménye szerint ennek felelőssége első
körben az intézményvezetőknél van, hiszen ők kötik a szolgáltatási szerződéseket, az ellátást
biztosító vállalkozóval. Véleménye szerint sok jó példát is lehet találni a
gyermekétkeztetésben. Tapasztalatai szerint nagyobb mennyiségűélelmiszert és étkeztetési
adagot szállítanak azokba a konyhákba, ahol olyan társadalmi háttérrel érkeznek a gyermekek.
Ott már reggelit is biztosítanak. Az étrend összeállításával kapcsolatban megjegyezte, hogy
vannak jó példák. Viszont amikor az otthoni háttér zsíros kenyér és paprikás krumpli, akkor
sajnos nem fogadják jól a gyermekek a különbözősalátákat, nagyon sok a maradék.
Intézményi és szolgáltatói dilemma, hogy amit megkapnak a gyermekek az fogyjon el, vagy
pedig valóban próbálkozzon egy egészséges étkezési kultúra bevezetésével. Ezt a kérdést csak
teljes körűen lehet felülvizsgálni. Az önkormányzat szerepe ebben annyi lehet, hogy az
intézményi tapasztalatokról felmérést végez, hiszen ezek a kérdések ott dőlnek el.

Dr. Kállai Mária egyetértett az előtte szólókkal. Megköszönte az ÁNTSZ-nek azt a munkát,
ahogyan ellenőrzi az iskolai konyhákat. Jónak tartja, hogy közös érdek az, hogy a gyermekek
étkeztetése minőségében és mennyiségében is megfelelőlegyen. A szolgáltató konyhavezetők
az intézményekkel és az önkormányzattal is megfelelőpartnerséget tanúsítanak, hiszen az
elmúlt évben több alkalommal történt egyeztetés. A fentiek ellenére sem állítja azt, hogy
valahol nem lehet kevésbé ízletes az étel, de a panaszkezelés módja az, hogy a konkrét
esetről, iskoláról, konkrét ebédről és helyzetről történjen megbeszélés. Az étkeztetéssel való
elégedettség mérés évek óta létezik az iskolákban. Ha a gyermekek választhatnának sok
esetben grízes tészta, milánói makaróni, de mindenképpen szénhidrát tartalmú ételek
szerepelnének az étlapon, hiszen azokat szeretik. Az intézményvezetők és a konyhavezetők
több alkalommal ültek már le a diákönkormányzatok vagy egy-egy osztály képviselőivel.
Hiszen a gyermekek azt nem tudják, hogy milyen típusú tápanyag összetételi törvényeknek
kell megfelelnie az ételeknek. Úgy gondolja, hogy akik otthon javarészt egyféle táplálékot
fogyasztanak, csak hideg sonkákat, vagy zsíros kenyeret, vagy a csokoládét, annak a
répafőzelék, vagy a saláta elég nagy kihívás. Tapasztalata szerint az iskolavezetők
folyamatosan tartják a kapcsolatot a konyhák vezetőivel. Szeretné, ha a panaszokat nem
általánosságban, hanem konkrétan, adott intézményvezetővel és konyhavezetővel beszélnék
meg, akik a munkájukat kiválóan végzik a gyermekek érdekében.

Szalay Ferenc csatlakozva az előtte szólóhoz kérte, hogy a jövőben konkrétan nevezzék meg,
hogy hol rossz az étel, hiszen a gyermekek és a szülők általában meg vannak elégedve az
intézményi konyhák szolgáltatásaival. Csak konkrét eseteket lehet vizsgálni. Az iskolai büfék
szolgáltatásával kapcsolatban is szorgalmazta a visszajelzéseket, szerinte érdemes követni a
büfék kínálatát, mert a gyermekek ott költik el zsebpénzüket. Kiemelte, hogy az idős ellátás
térítési díjainak változása a város kezdeményezésére indult törvénymódosítással vált lehetővé.
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Most a törvényi lehetőséget kihasználva minden önkormányzat csökkentheti a térítési díjat.
Úgy látja, hogy a város eddig is megfelelő, jó szolgáltatást nyújtott, ezt követően az ára is
elfogadható lesz többek számára.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 25 fő– 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következőrendeletet:

3/2008. (I.25.) KR. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz.
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel e
törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltakra – valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §, a 146. § - 147. §-aiban foglaltakra, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I. 31.) KR. sz. rendeletét (továbbiakban: KR.) az
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR 4. § (2) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke,
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét”

2. §

A KR 4. § (15) bekezdés a) pontjában az „1-4. évfolyam” szövegrész „az 1-5. évfolyam”
szövegrészre módosul.

3. §

A KR 4. § (15) bekezdés e) pontja törlésre kerül.

4. §

A KR 4. § (27) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„a személyi térítési díj összege e rendelet 8. § továbbá a személyi térítési díj, illetve térítési díj
különbözet a 14. §-ban foglaltak szerint csökkenthető, a kötelezett kérelmére, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, és e rendelet vagy magasabb szintű
jogszabály másképp nem rendelkezik. A személyi térítési díj csökkentéséről – a hatályos
jogszabályokra figyelemmel - a polgármester határozatot hoz. A 14. § (1) bekezdésben foglalt
csökkentésre vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők
jövedelemigazolásait csatolnia kell.”

5. §
A KR 10. § (3)-(5) bekezdése törlésre kerül.
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6. §
A KR 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

V. Fejezet
Egyéb rendelkezések

14. §
(1) Valamennyi szakosított ellátás esetében a kérelemre megállapított személyi térítési díj,
illetőleg térítési díj-különbözet
a) maximum 30 %-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a
mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át - egyedül álló
esetén 550 %-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori
hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-ánál, egyedül álló esetében 450 %-ánál.
b) maximum 50 %-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a
mindenkori hatályos szabályok alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított
egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át - egyedül álló
esetén 650 %-át- nem haladja meg úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori
hatályos szabályozás alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-ánál, egyedül álló esetében 550 %-nál.

(2) A bentlakásos intézményekben - kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és a
menedékhelyet- a jövedelemmel nem rendelkező16 év feletti ellátottak részére személyes
szükségletei fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. A költőpénz havi összege nem lehet
kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-nál.

(3) A (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező
törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona,
örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és fél szeresét.

7. §
A KR. 1. sz. mellékletében foglalt térítési díjak mértéke az alábbiak szerint módosul:

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 2008. február 1-jétől

MEGNEVEZÉS Ft-ban
I. Tárgyi adómentes körbe tartozó ellátások 2008. év
A./ Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési

díjai
„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthona

78.000,- Ft/hó
2.600,- Ft/nap

Teljes napi étkezési norma: 540,-Ft/adag
(Ebből: ebéd: 270 Ft/adag, reggeli:
113 Ft/adag, vacsora: 157 Ft/adag)

B./ Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjai
”Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye
Térítési díj: 766,-Ft/nap
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A térítési díj megállapításánál figyelembe vett
nyersanyagnorma:

383,-Ft/nap

C./ Lakóotthon
„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye,
Fogyatékos Személyek Lakóotthona,
(amennyiben az étkezést nem veszi igénybe)

54.400,- Ft/hó
1.813,- Ft/nap

Az étkezések ára: (ebéd: 490 Ft/adag, reggeli: 206
Ft/adag, vacsora: 284 Ft/adag)

29.400,-Ft/hó
(980,-Ft/nap)

8. §

A KR. 2. sz. mellékletében foglalt gyermekélelmezés intézményi térítési díjai és
rezsiköltség hozzájárulás az alábbiak szerint módosul:

A gyermekélelmezés intézményi térítési díjai és rezsiköltség hozzájárulás 2008. február 1-jétől
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Ft-ban

Az intézményi térítési díj összege azonos az ellátási formában alkalmazott teljes
nyersanyagköltséggel!

2008. év
Ellátási
forma

Étkezési jogcím Intézményi térítési díj
Teljes bekerülési

költség

Rezsi hozzájárulás/adag
Teljes bekerülési költség

Bölcsődei
ellátás

Egész napi
ellátás

334 180

Óvodai
napközi
ellátás

Egész napi
ellátás

336 183

Tízórai 68 35

Ebéd 206 114

Uzsonna 62 34

Általános
Iskola

Egész napi
ellátás

433 232

Tízórai 73 38

Ebéd 298 160

Uzsonna 62 34

Középiskolai
menza

Ebéd 312 168

Középiskolai
diákotthon

Egész napi
ellátás

644 343

Reggeli 133 70
Ebéd 312 169

Vacsora 199 104
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9. §
A KR. az alábbi 15/A §-sal egészül ki:

15/A §
E rendelet 1. és 2. §-ában meghatározott intézményi térítési díjakat és rezsi hozzájárulás
összegeit 2008. február 1-napjától kell alkalmazni.

10. §

(1) E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 6. § rendelkezéseit – mely a KR.
14. §-át módosítja – 2007. október 1-től kell alkalmazni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról a jegyzőgondoskodik.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 24-i ülésén.

4. napirendi pont:
Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények
elektronikus úton való gyakorlásának módjáról szóló 46/2007. (XI.30.) KR rendelet
módosítására

Dr. Szakali Erzsébet elmondta, hogy a novemberi rendelettervezet javasolta, hogy a
meghatározott ügytípusoknál az elektronikus ügyindítások lehetőségét február 01-jétől
léptesse hatályba a Közgyűlés. A fejlesztőcéggel történt tárgyalások az eltelt időalatt negatív
irányba változtak. A jelenlegi előterjesztés a rendelet hatálybaléptetését módosítja, mely 2008.
július 01-je. Ez annak érdekében történik, hogy a fejlesztőáltal ki nem javított hibákra,
terméktámogatásokra, a rendszer fenntartására közbeszerzési eljárást folytathasson le a város.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság,
amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következőrendeletet:

4/2008. (I.25.) KR. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények
elektronikus úton való gyakorlásának módjáról szóló 46/2007. (XI.30.) KR.
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 160. § (1) bekezdésében és a 162. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes
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eljárási cselekmények elektronikus úton való gyakorlásának módjáról szóló 46/2007. (XI.30.)
KR. rendeletet (továbbiakban:Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1 . §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Jelen rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult eljárások során kell alkalmazni.”

2. §

Jelen rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 24-i ülésén.

5. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának jóváhagyására

Szalay Ferenc tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztéshez pótlólagosan megküldésre
került a „tervezői válaszok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi
Szakállamtitkárság szakmai állásfoglalására” és a Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési
Koncepció javított dokumentációja CD-n. A pótlólagos megküldés indoka, hogy a nevezett
dokumentumokat a tervezők a közgyűlési anyagok postázását követően küldték meg a hivatal
részére. A dokumentumokat kérte az előterjesztés részének tekinteni. Elmondta, hogy a
határozati javaslat 1. pontjának megfelelően, a Közgyűlés a Szolnok Hosszútávú
Városfejlesztési Koncepció munkarészei közül a „jóváhagyandó munkarészről” –
dokumentáció 52-143. oldal – dönt, a döntés alátámasztására szolgál a további két munkarész
(tervezői válaszok, alátámasztó munkarész).
Kérte az előterjesztés 2. oldal 1. bekezdés 4. sor zárójelében szereplőterületi főépítész
megnevezést „minisztériumi vélemény” szövegrészre javítani.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az ellenőrzőalbizottság kivételével a
közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Pataki Ferenc elmondta, hogy a hosszú távú településfejlesztési koncepció készítésére a
2006. évi költségvetés teremtette meg a kereteket, a tervezési díj fedezetének biztosításával. a
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődött a tervezési munka, melynek első
lépéseként 2006. novemberében a Közgyűlés is tárgyalta a munkaprogramot, mely vázolta a
dokumentum várható tartalmát, illetve elkészítésének forrás és időigényét. A tervezők által
elkészített dokumentáció 2007. májusában került az önkormányzathoz, amit a
településrendezési tervekhez hasonlóan, egy részletes véleményezési eljárás lefolytatását
követően került véglegesítésre. Ismertette a településfejlesztési koncepció építési törvény
szerinti definiálásának lényeges pontjait. A koncepció szerkezetéről és tartalmáról elmondta,
hogy a lényeget a jóváhagyandó munkarész összegzés fejezete tartalmazza.
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A jóváhagyandó munkarész három fontos elemét emelte ki. Az elsőSzolnok város
jövőképével és küldetésével foglalkozik, mely élhető, versenyképes és fenntartható város
képét vetíti elő. Az egyes cselekvési programok stratégiai főirányokban kerültek
meghatározásra. Ezek kompetenciák szerint határozzák meg az egyes feladatokat. A
jóváhagyandó munkarész utolsó szerkezeti egysége a mellékletek, melyek közül kiemelte
azokat a folyamatábrákat, melyek a településfejlesztésben és rendezésben résztvevők
kapcsolati rendszerét, egymásra utaltságát, és az egyes tevékenységi körök monitoringját
modellezi. Itt szerepel egy olyan szakterületi összefoglaló is, mely az egyes stratégiákból az
egyes ágazatokra lebontható konkrét feladatokat együttesen jeleníti meg. Az előterjesztést
jóváhagyásra ajánlotta.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Hegmanné Nemes Sára emlékeztetett rá, hogy a hosszú távú városfejlesztési koncepció
elkészítése nagyon régi igénye volt az önkormányzatnak, melyet a 2006-ban indult folyamat
során több mint 50 szervezettel kellett egyeztetni és véleményeztetni. Úgy gondolja, hogy az
elkészült városfejlesztési koncepciónak jó folytatása lesz az Integrált Városfejlesztési
Stratégia, hiszen a koncepció mondja ki, hogy hogyan, a stratégia pedig azt, hogy mit kell
fejleszteni a városban. Ezek egymásra épülve, prioritásokat meghatározva, hosszú távon
megalapozzák azokat a döntéseket, hogy mely területek kerüljenek fejlesztésre a városban. Az
anyagot elfogadásra ajánlotta, és megköszönte az elvégzett munkát.

Radócz Zoltán szerint a városfejlesztési koncepció elindítása valóban fontos igényt jelentett a
városban. Úgy látja, hogy a tervezők megpróbálták a mai lehetőségeket és adottságokat a
legmélyebb szintig reálisan feltárni. A teljes anyagot végigolvasva valóban reális, jó képet tud
alkotni az önkormányzat az egyes területeiről. Az adottságok után jelennek meg a
támogatható tevékenységek, melyek viszont már nem kerültek kibontásra. Itt egyfajta
ötletfelsorolás van az intézkedések mellett, melyen lehetne vitatkozni. Szerinte az ágazati
igazgatóságoknak a feltárás mellett témánként kell végigmenni a későbbiek folyamán, hogy a
támogatható tevékenységek bővíthetők-e, hogyan valósíthatók meg, hogyan ütemezhetők. A
támogatható tevékenységek elemzését fontosnak tartja, hiszen itt jelennek meg a feladatok.
Az igények, elképzelések összehangolása és az ágazatonkénti prioritási sorrend felállítása is
nagyon fontos lesz. A munka nagyon sok további lépést igényel még. A város fejlődése
érdekében kezdeményezni kell minden területen a különbözőszakmák bevonását. Fontos,
hogy a fejlesztések beleilleszthetőek legyenek a „nagy egészbe”. Kiemelte, fontos a
hosszútávú stratégia, mert ezzel az egyes elképzelések helye már megtalálható lesz. Javasolta,
hogy mindenki olvassa el a jóváhagyandó munkarészeket, és ha van véleménye mondja el,
hiszen évente aktualizálni lehet a plusz ötletekkel, javaslatokkal a stratégiát.

Ferenczné Teleky Éva: Elindult egy stratégiai gondolkodás, aminek ez a cél és
feladatrendszert bemutató anyag az egyik nagyon fontos dokumentuma. Ahhoz, hogy a
folyamatok összetartsanak elkerülhetetlen, hogy valamilyen célvezéreltség ne jelenjen meg az
önkormányzat működésében. Véleménye szerint ez a dokumentum erre szolgál.
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Terjedelmes anyagról van szó, amiből elsősorban a támogatható tevékenységekre hívta fel a
figyelmet. A támogatható tevékenységekből kitűnik, hogy ezek építenek a meglévőjó elemek
bekapcsolására, mint például a „Szolnok és vonzáskörzetének befektetési piac-pozicionálása”
fejezetben, melyben megjelenik a képzés, a struktúra és gazdasági, vállalati igények
összehangolása. Nem hagyható figyelmen kívül - a szakképzés hatékonyabb irányítása és
működtetése kapcsán - hogy milyen további feladatok lesznek a megvalósításban. Kiemelte
még az „Önkormányzat ingatlannal való hatékony gazdálkodás megvalósítása” fejezetet, ami
szintén kapcsolódik az előzőekhez, valamint a következő tevékenységhez, ami az
„Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézményhálózat átstrukturálása” című
fejezet. A „Szolnok és Szolnokról elszármazott közéleti és tudományos emberek bevonása a
város jövőjét meghatározó politikák alakításába” fejezetnél rendkívül fontos, hogy Szolnok
felülemelkedjen a jelenlegi helyzetén és igényelje, használja az elszármazott emberek tudását
ezzel is erősítve a várost. Nagyon jó gondolat a „Kreatív Tanács” létrehozása, a „Találjuk ki
Szolnokot Programiroda” indítása, „Szolnok Tudásegyetem” elnevezésű kezdeményezés
támogatása. A „Társadalmi integráció segítése” fejezetben a támogatható tevékenységek,
lokális közösségfejlesztési kezdeményezések támogatása, részönkormányzati elképzelések
elindítása számára rendkívül fontos üzenet. Az „Ezredév küszöbén, új Szolnok tudat
fejlesztése” részből – mint oktatási bizottsági tag – kiemelte a tanórákon belüli és kívüli
ifjúság identitásépítő programokat, tantervfejlesztést, Szolnok-tudatot építő közösségi
rendezvények támogatását, Szolnokhoz való kötődés egyéb formáinak kialakítását,
működtetését. A felsorolást követően elmondta, hogy így lehet és kell kezelni a koncepciót,
tehát a megfogható operatív folyamatokra utaló tartalmakat kell összeszedni. Összességében
elmondta, hogy nagyszerűanyag van a közgyűlés előtt és személy szerint az a véleménye,
hogy egy „remek stratégia, logika az, ami itt látható.” Köszönetét fejezte ki az anyagot
összeállítóknak.

Dr. Bozó Andrea: A 460 oldalból a 60. oldalon leírtakat emelte ki, amely az elfogadandó
rész 9. oldalán szerepel; ez pedig a városban élők küldetéséről szól: „A program akkor
valósítható meg, ha ezt a küldetést mindenki szem előtt tartja. Küldetése van a társadalmi és
gazdasági szereplőknek. Ez a küldetés az Őrészükről a partnerség a többi szereplővel együtt.
Küldetésük van a gazdasági szakembereknek, akik ennek a városfejlesztési koncepciónak a
menedzselését fogják végezni és kell hogy végezzék. Küldetésük van a város és
térségpolitikusoknak. Feladat az együttműködés a partnerség bázisán, a környezeti, a
természeti, a társadalmi-gazdasági, a településtérségi javakkal történő fenntartható
gazdálkodás érdekében.” Ezzel arra a küldetésre utalt, amely a politikusokat, a képviselőket
terhel a koncepció a végrehajtása érdekében, hogy ez a város fejlődjön és előrehaladjon.

Pintér László: Az egész anyagot, jónak, impozánsnak tartja az a néhány civil szervezet,
akikkel beszélgettek róla. A terjedelmes anyagból kiemelte a városi közlekedési hálózatról,
illetve annak fejlesztéséről szóló fejezetet, melyből idézte: „A belsőközlekedési, elsősorban
úthálózati rendszeren meg kell teremteni a város belsőés külsőeredet, cél, forgalom
egyensúlyát. A hálózatnak a terület-felhasználás figyelembevételével kell elvezetnie, illetve
egyes területegységeken csökkenteni a forgalmat.” Ez az egyensúlyi megállapítás a DNY-on
megépítendőmásodik belvárosi Tisza hídnak is indokolása lehetne. A Főépítészi válaszban
szerepel, hogy „a belsőúthálózat megfelelőkialakítása szétválasztja majd a különbözőjellegű
forgalmakat, a városközpontot és a lakóterületeket pedig megkíméli”. Saját véleménye és a
megbeszélésen részt vett civil szervezetek véleménye szerint is - a belváros néhány
városközponti belterületi utcán koncentrálódik a városi forgalom döntőrésze és - hiányzik
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egy olyan felmérés, amely kimutatná, hogy milyen arányban veszi igénybe a Szent István
hidat a szandaszőlősi, illetve Kertváros irányú forgalom. Egy felmérés természetesen nem
elég, mert a gyorsan növekvőautók száma miatt ezt a felmérést kétévente meg kellene
ismételni. Ez a véleménye valószínűleg inkább az Integrált Városfejlesztési Stratégiában
kellene hogy szerepeljen. A rendelkezésre álló információk alapján számára a hosszútávú
koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia összhangja rendkívül fontos. A
városfejlesztési stratégiában nem lehet olyan célokat kitűzni, amelyek valamilyen módon nem
szerepelnek a hosszútávú városfejlesztési koncepcióban. Elmondta még, hogy szerepel a
hosszútávú koncepcióban az árapasztó csatorna. Az év nagy részében ennek a csatornának
turisztikai és vízisport-használati lehetősége is lenne megfelelőközművekkel, és az év nagy
részében egy állandó vízszintet lehetne rajta biztosítani. Utána kellene nézni – és véleménye
szerint annak is szerepelnie kellene a koncepcióban – hogy középtávon, vagy talán hosszú
távon Szolnoknak mi a fontosabb, az hogy a központi forrásokat milyen célra lehetne jobban
igénybe venni, például egy árapasztó csatorna megépítésére, vagy középtávon egy második
belvárosi hídnak a megépítése. Meggyőződése, hogy Szolnoknak rövid- és középtávon, talán
hosszú távon is a legfontosabb problémája a közlekedés.

Pataki Ferenc megköszönte a dicsérőszavakat és ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül a
közgyűlés elé kerülő Integrált Városfejlesztési Stratégia jobb színvonalú lesz. Az
elhangzottakkal egyetértett, de két gondolatot vetett fel: az egyik, az anyag kísérleti jellege,
amelyet a folyamatábrákban bemutatott módon, a monitoringgal, a szereplők
együttműködését figyelembe kell venni. Fontos a területrendezés és fejlesztés egységes
rendszerként való kezelése, hiszen korábban ez nem így történt. Ez egy forgatókönyv a
további cselekvési programra. A feladatok közé tartozhat az év során a településrendezési terv
teljes körűfelülvizsgálata és az említett Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotása,
illetve a kapcsolódó akcióterületi tervek elkészítése. Ez az anyag a településrendezési tervhez
egy szempontrendszert határoz meg, ami megtalálható a jóváhagyandó munkarészek 22. és
28. oldalán. Az anyag összeállításával a tervezők munkája természetesen nem ért véget. Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiához készül egy anyag, ami részletesen tartalmazza –
útmutatóként – hogy a két dokumentum összhangja hogyan valósul meg, illetve a két
dokumentum egymás mellett hogyan kezelendő.

Szalay Ferenc kérte, hogy mindenki olvassa el a koncepciót és menetközben kell beszélni
arról, hogy miképpen kell, illetve kellene megvalósítani a feladatokat. „Lehet koncepciót
gyártani íróasztalnak és lehet egyébként azért, hogy használjuk és fejlődjünk.” Azt az utat,
követve, amit a koncepció kijelöl, el lehet jutni ahhoz a városhoz, amit Dr. Bozó Andrea
képviselőasszony mondott. Nagyon komoly fogadalmat kell tenni, hogy teljesüljön ez a
koncepció, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát pedig használni kell ahhoz, hogy a források
biztosításával részegységenként meg is valósuljanak a városfejlesztési elképzelések. Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiában szerepel, hogy az Ipari Park független legyen az
önkormányzattól, a politikai behatásoktól. Ez azt mutatja, hogy egy kicsit többet szól bele az
önkormányzat a Kft. munkájába, mint kellene. Nagyon fontos, hogy a jövőben létrejövő
Városfejlesztő Részvénytársaság, amely fontos szerepet fog betölteni az Integrált
Városfejlesztési Stratégia megvalósításában, olyan részvénytársaság legyen a későbbiekben,
amely a piaci viszonyoknak megfelelően tud majd működni és a közgyűlés pedig csak a
stratégiai kérdésekben szól bele a városfejlesztési feladatoknál. Ha ez nem így lesz és mindent
a politikai döntések határoznak meg, akár tönkre is mehet minden elképzelés.
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Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 24 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

4/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatoktól szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1)
bekezdésében és 7. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:

1. A VÁTI Városépítési Tanácsadó és TervezőIroda Kft. és VIRIDITAS Bt. által készített
Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója jóváhagyandó munkarészét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

2. Jelen határozat elfogadásával a Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója
munkaprogramjáról szóló 280/2006.(XI.30.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

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
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6. napirendi pont
Előterjesztés a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése címűpályázaton való részvételre

Dr. Kállai Mária kérte az ülés előtt kiosztott 2. számú kiegészítést az előterjesztés részének
tekinteni. Beajánlásában elmondta, hogy az előterjesztés azt a szándékot jelzi, hogy Szolnok
város vegyen részt a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése című pályázaton. Országos szintén 24 milliárd forint keretösszegűpályázati
lehetőségről van szó. 2500 pályázásra van lehetőség. A támogatás mértéke a kiírás szerint
100%-os. Az elbírálás a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig a beérkezés sorrendjében
történik. A Humán és Városfejlesztési Igazgatóság felmérte az intézmények bevonásával, hol,
hány informatikai eszköz, milyen informatikai kultúra van. A felmérés eredménye, hogy a
jelenleg érvényes pályázati kiírás és útmutató alapján – sikeres pályázás esetén – a város 677
db médiaképes számítógéppel, 186 db tantermi csomaggal, 23 web-csomaggal, és 239 db
olyan csomaggal, ami sajátos nevelési igényű gyerekeket segítő, ismeretszerzésben,
képességfejlesztésben, rendelkezhet. Az infrastruktúra fejlesztés nagyon fontos és nagyon
fontos az is, hogy ez minden gyermek számára elérhetőlegyen. A pályázat tartalmaz
minimális összegűés óraszámú felkészítést, de véleménye szerint a pedagógiai, módszertani
kultúraváltás, ennél több időt vesz figyelembe. A 100%-os támogatás nem jelenti azt, hogy
nincs szükség önkormányzati forrásra. Az előterjesztés egy maximált összeget határoz meg,
30 millió forintban. Ez az összeg alkalmassá teszi az intézményeket az említett
taneszközökhöz való hozzájutáshoz. A pályázati kiírással lehetnek komoly problémák, hiszen
nagyon nehéz reagálni arra a pályázatra, amit a beérkezés sorrendjében bírálnak el. Nem tartja
jónak, hogy bizonyos kalkulátor majd egyszer csak hozzáférhetőlesz az internetes honlapon,
hiszen jelenleg az önkormányzat „rajtra kész ugrásban” van, ami azt jelenti, hogy azon a
napon, abban az órában kell észrevenni a honlapon. Fontos, hogy a közgyűlés most tárgyalja
meg az előterjesztést és ne kelljen ezért soron kívüli ülést összehívni, amennyiben a két ülés
közötti időszakban jelenik meg a kalkulátor. Reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat a
nyertes pályázók között fog szerepelni. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot a munkaterv szerinti ülésén véleményezte a pénzügyi
bizottság, amely nem támogatta az előterjesztés elfogadását. A oktatási és a városfejlesztési
bizottság a munkaterv szerinti ülésén elnapolta az előterjesztés megtárgyalását.
A mai napon a három bizottság pontosított tartalommal, együttes ülés keretében véleményezte
az előterjesztést.

Felkérte Ferenczné Teleky Évát, az együttes bizottsági ülést levezetőelnökét, hogy ismertesse
a bizottság határozatát.

Ferenczné Teleky Éva: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.

Radócz Zoltán ügyrendi jelzést tett, miszerint a pénzügyi bizottság ülésén olyan nem
hangzott el, hogy a bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását. A bizottság ülésének
időpontjában nem volt tárgyalható az előterjesztés. A közgyűlés előtt tartott együttes ülésen
viszont a bizottság is támogatta az előterjesztés elfogadását.
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Szalay Ferenc tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázati kiírás olyan lehetetlen módon volt
megfogalmazva, hogy nem lehetett az előterjesztést megtárgyalni. Nem a hivatal, illetve a
munkatársak rontották el, hanem a pályázati kiírás volt tárgyalhatatlan. A beajánlásban
említett kalkulátor kérdés még valószínűleg sok problémát fog feszegetni, mivel a kalkulátor
csak egy nappal hamarabb fog megjelenni, mint a beadási határidő. Tehát nem a hivatal
hibájából nem tudta a pénzügyi bizottság megtárgyalni a soros ülésén az előterjesztést.

K é r d é s:

Radócz Zoltán: Az ismert számára, hogy mennyiért és hogyan kell fenntartani a projektet, de
valóban meg lett-e vizsgálva, hogy ilyen mennyiségűeszköz beépítése a rendszerbe 30 millió
forintból megoldható? Kevés ez az összeg, ki és mikor becsülte meg? További kérdése, hogy
a fenntarthatóság mellett, később mekkora lesz az üzemeltetési, karbantartási költsége egy
ilyen technikai rendszernek? A bizottsági ülésen egyetlen szám hangzott el még pedig az,
hogy egy informatikai terem energetikai költsége éves szinten elérheti a 100.000.-Ft-ot.
Kérdése, ismert-e még további költség, például sikeres pályázat esetén mennyibe fog kerülni a
rendszer működtetése, fenntartása?

Dr. Kállai Mária: Köszönetét fejezte ki a hivatal munkatársainak az előterjesztés kapcsán
végzett munkáért. A kérdésre elmondta, hogy a felmérést tartalmazó táblázatból kitűnik, hogy
mely intézményben milyen alapfelszerelés, infrastruktúra van, valamint - a kalkulátort nem
ismerve - az előzetes számítások szerint mely intézmény mire pályázhat. Tájékoztatásul
elmondta, hogy van olyan intézmény, ahol a név mellett nulla szerepel azért, hogy milyen
számítógép-parkot vehet igénybe, mert már most is működteti a rendszert. Köszönetét fejezte
ki annak a két szakembernek, akik körbejárták az intézményeket, azért hogy összevessék az
intézmények által leadott kalkulációt a valósággal, ami alapján bekerült a maximált 30 millió
forintos összeg az előterjesztésbe. Az intézmények nem a nulláról indultak.

V é l e m é n y e k :

Bagdi Sándorné: Szerepel a csomagban 239 db IKT csomag sajátos nevelési igényűtanulók
számára. Korábban már kiderült, hogy az állami normatíva éppen ezeknél a gyerekeknél
2008. évben csökkenni fog. Nagyon nehezen tud egy sajátos nevelési igényű tanulót
elképzelni egy digitális tábla előtt, akinek írási, olvasási, vagy egyéb más problémája van.
Radócz Zoltán: Nem értett egyet azzal, hogy olyan vélemények hangoznak el egy február
elején megnyíló pályázatról, hogy az mennyire rossz. Minden központi ágazatnak alapvetően
az a rendszere, hogy nem határidőhöz kötött, hanem a beérkezés sorrendjében kerül
elbírálásra. Ez azért van, mert akik nem vesznek részt ezeken a pályázatokon, azokra ne
kelljen várni. Előfordulhat, hogy menetközben módosítanak, ami még rosszabb, mint az, hogy
nincs kész egy kalkulátor. Ez a kalkulátor várhatóan február elején nyílik meg. Az
önkormányzat tulajdonképpen addigra kész lesz az intézményi felmérésekkel és már csak
pontosításra lesz szükség. Reményét fejezte ki, hogy Szolnok város pályázata sikeres lesz.
Megjegyezte, ha sikerül megtudni, hogy mennyi lesz az eszközcsomag, ami igényelhető,
akkor az ideális számot célszerűigényelni, nem a maximálist. Felajánlotta segítségét,
amennyiben szükség lenne a közgyűlési határozat módosítására február elején, illetve egy új
döntés meghozatalában. Bejelentette, hogy támogatja az előterjesztést.
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Ferenczné Teleky Éva: Ez a pályázat nagyszerűlehetőség Szolnok város közoktatása
számára. Az Európai Unió a harmadik évezred elsőévtizedének a végére tűzte ki azt, hogy
olyan stratégiai programot fogalmaz meg, hogy a területén a világ legfejlettebb és
legversenyképesebb, dinamikus tudásalapú gazdasága és tudásközpontú társadalma jöjjön
létre. Ennek megfelelően indította el ezeket az e-programokat, amelyek a közoktatás területén
elérhetőek. A számítógépes oktatási rendszerek tulajdonképpen már 1969-ben megjelentek.
Napjainkban egyre több információ halmozódik fel, és az információ-mennyiség és minőség
mellett a feldolgozás, szűrés, értékelés lehetőségét is meg kell teremteni a diákok, gyerekek
számára. Nagy jelentőségűprogramról van szó, mert lehetőséget ad arra, hogy egy diák a
passzív státuszból egy interaktív helyzetbe kerüljön a tanulás folyamán. Reményét fejezte ki,
hogy az előterjesztésben felsorolt eszközcsomagok, - amelyek gazdagítják a tanulás
lehetőségét, és a pedagógia eszközállományt - azok valóban a gyakorlatba is beépülnek.
Ezekre az eszközökre szükség van és reményét fejezte ki arra is, hogy Szolnok város elsőként
fogja a célszalagot átszakítani a pályázók közül. A kérdésre adott válaszban elhangzott
összeg, a konkrét felmérésnek megfelel, figyelembe véve azt, hogy vannak olyan
intézmények, ahol nulla forintot igényel a kiépítés. Köszönetét fejezte ki az előkészítő
munkáért és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Hegmanné Nemes Sára: A pályáztatás rendszeréről elmondta, hogy nem az a probléma,
hogy a beérkezés sorrendjében fogják elbírálni a beérkezőpályázatokat, hanem az, hogy
folyamatosan „térdelőrajtra kényszerítik az önkormányzatokat” és alapvetőinformációk is
hiányoznak a pályázat beadásához. Természetesen nem csak a jelenlegi esetnél van ez így,
hanem a különbözőbelvárosi rehabilitációs pályázatoknál, vagy az egyéb operatív program
által kiírt pályázatoknál is. A humánpályázatok másik ága, ami a ROP-ban van kiírva, a
humán infrastruktúra pályázatokat 2007. évben négyszer írta át az önkormányzat. Az egyik
legfontosabb szempont az volt, hogy kistérségen belül az önkormányzatok próbáljanak
megegyezni a fejlesztés irányaiban. Mire sikerült kompletten megegyezni a kistérségi
önkormányzatoknak, mindenkit visszaküldtek a rajtvonalhoz és a pályázatokat nem
meghívásos alapon írták ki. Ennek sajnos az lesz a vége, hogy az önkormányzatok egymást
fogják „ellökni a lehetőségek elől”. A jelen pályázattal kapcsolatban elmondta; az hogy
mennyibe kerül az üzemeltetés, a pályázat beadása szempontjából nem meghatározó. Az,
hogy 677 db számítógépet, több mint 100 interaktív táblát, laptopot és hozzákapcsolódó
projektort tud az önkormányzat beszerezni ingyen az intézményeknek, a költségvetés
szempontjából viszont már alapvetően meghatározó. Az előkészítéshez szükséges 30 millió
forintot a költségvetés el fogja bírni, és az hogy nagyon fontosak az intézmények úgy az
infrastruktúra-fejlesztés, mint az informatikai fejlesztés tekintetében, ezzel bizonyítva lesz. A
következő5 évben az üzemeltetést vállalni kell. Véleménye szerint belátható időn belül nem
lesz még egy lehetőség arra, hogy minden intézménynél ilyen komoly informatikai fejlesztést
lehessen végrehajtani. Minden intézmény végre eljuthat arra a szintre, amely egy profi
fejlesztéshez szükséges. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat pályázzon és kérte a képviselő
társakat, hogyha valóban úgy van, hogy még 3-4-szer átírják a pályázatot és a kalkulátor
kiírásokat, akkor a megértésüket kérve, rugalmasan alkalmazkodjanak ahhoz, hogy egy újabb
rendkívüli közgyűlésen a módosítás átvezethetőlegyen.

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:
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5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése címűpályázaton való részvételről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vesz a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program TIOP-1.1.1/07/1 kódszámmal „A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel meghirdetett pályázaton az
önkormányzat fenntartása alatt álló valamennyi általános iskolai, gimnáziumi,
szakközépiskolai, szakiskolai, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményi, iskolai feladatot
ellátó többcélú intézményi feladat-ellátási helyek fejlesztése céljából.

2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat dokumentációját, a
pályázathoz szükséges mellékleteket, valamint a határozat 1. számú mellékletében található
nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. január 30.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

3./ A pályázat megvalósításához kapcsolódóan az intézmények a passzív informatikai hálózat
kiépítéséhez maximum 30 MFt-ot biztosít Szolnok Megyei Jogú Város 2008. évi költség-
vetési rendeletében.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. február 21.
A végrehajtásban 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
A Polgármesteri Hivatal Igazgatói
A pályázattal érintett intézmények igazgatója az Oktatási,
Kulturális és Sport Osztály által
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Az 5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Nyilatkozatok

Igen/Nem
1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában

lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom,
illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam
vagy az önkormányzat felé, ideértve az
egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is,
illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
nem áll fenn.

Igen

2.- Kijelentem, hogy kizárólag olyan esetben folytatok a
sajátos nevelési gyermekekre vonatkozóan szegregált
formában nevelést-oktatást, ahol a Rehabilitációs
Bizottság által adott szakvéleményében nem szerepel,
hogy az így nevelt-oktatott gyermekek integrált
oktatásba bevonhatók.

Igen

3. Kijelentem, hogy nem vagyok jogosult a Tiszta Szoftver
Program által biztosított szerver szoftver használatára.

Igen

4. Vállalom, hogy a beruházás megvalósításának zárásától
számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe
mellett biztosítom, hogy a támogatásból beszerzett
eszközök rendeltetésében és azok
tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik,
használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem
származik.

Igen

5. Vállalom, hogy a támogatott beruházással beszerzett
eszközöket az 1083/2006 EK rendelet szerint a
megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően
minimum 5 évig, a C1. pontban meghatározott
tevékenységek ellátásához fenntartja és üzemelteti.

Igen

6. Vállalom, hogy a projekt zárását követő5 éven belül
nem szüntetem meg a feladat-ellátási helyet jogutód
nélkül, ellenkező esetben vállalom, hogy a jelen
pályázaton elnyert támogatással beszerzett eszközöket
hasonló intézménytípusú feladat-ellátási helyen továbbra
is üzemeltetni fogom.

Igen
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Igen/Nem

7. Vállalom, hogy ha a projekt részben vagy egészben
meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul
használom fel, a támogatást visszafizetem, és tudomásul
veszem, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege
a számomra a központi költségvetésből biztosított
támogatásból levonásra kerül.

Igen

8. Kijelentem, hogy az általam képviselt feladat-ellátási
hely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző
három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, kivéve a
vis maior esetét; ill. a pályázati rendszerből kizárásra
nem került.

Igen

9. Kijelentem, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy
irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással
létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
illetve amely a biztosítékadását korlátozza.

Igen

10. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében
működő, alapvetően pénzügyi szemléletűmegfigyelő
rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer
(OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak
(döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring
Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget
biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

Igen

11. A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik
ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy
felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig,
annak tényét azonnal bejelentjük.

Igen

12. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből
folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem
egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott
célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott
támogatás felhasználásának szerződésben vállalt
kötelezettségeimet teljesítettem.

Igen

13. Kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény ellen
az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelezőhatározata nincs érvényben.

Igen
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Igen/Nem

14. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását
követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban
foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a
helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek
megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvezőelbírálása
esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak
megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított
szervek ellenőrizzék.

Igen

15. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző2
naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában,
illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság,
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság
megfizetetésére nem vagyok kötelezett.

Igen

16. A pályázat befogadását megelőzően a beruházás
megvalósítását nem kezdem meg.

Igen

17. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes
pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a
támogatott program megvalósítási helye a 16/2006.
(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben
szabályozott módon nyilvánosságra hozható.

Igen

18. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig
támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás
folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92.§
(5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az
Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a
támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő
módon – visszatartásra kerülhet.

Igen

19. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdése alapján, a
pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozásra
vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a
Támogató tudomására hozza.

Igen

20. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem,
vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a
szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a
jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt –
összegének megfizetésére irányuló követelés
érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a
biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali
beszedési megbízás stb..) alapján történjen.

Igen
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Igen/Nem

21. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek által történő
ellenőrzéséhez.

Igen

22. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az
általam képviselt szervezet az adott célelőirányzat
támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban
meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el

nem érőarányban teljesítem,
- az elfogadott céltól eltérőfeladatot valósítok meg,
- bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem

teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz
képest késedelmet szenved.

Igen

23. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati
Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket,
kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.

Igen

24. Kijelentem, hogy amennyiben a szervezet helyzetében
változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását
akadályozó bármely esemény következik be, úgy a
közreműködőszervezetet haladéktalanul értesítem.

Igen

25. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a
KözreműködőSzervezet nyilvántartsa és kezelje.

Igen

26. A A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az
ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(A -E-ig kiválasztós)

26. B A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg
kerül figyelembevételre.

26. C A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból
finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem
illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy
adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez).
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre.

26. D A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez
kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti
meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg
kerül figyelembevételre.



57

Igen/Nem

26. E A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez
kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó
adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a
pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban
felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez
kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem
él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés
érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az
ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Igen

27 Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati
útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. Igen

28 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
eszközbeszerzés nem a Közép-Magyarországi régió
területén valósul meg.

Igen

29 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
általam képviselt feladatellátási hely tevékenysége a
hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

Igen

30 Tudomásul veszem, hogy a támogatás által
megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási
kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes
jóváhagyása nélkül nem idegeníthetőel, nem terhelhető
meg, nem adható bérbe a Pályázati Útmutató C10-es
pontjának megfelelően.

Igen

31 Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan
elnyerhetőmaximális támogatás nem haladhatja meg a
85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában
meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.

Igen

32 Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan
elnyert és elnyerhetőbármilyen állami támogatás esetén
sem a támogatás maximális mértéke sem a támogatási
intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati
Útmutató D2 pontjában meghatározott értéket.

Igen

33 Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási
időszakában a pályázat kiírói felé monitoring
adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.

Igen

34 Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A
megfelelőszövegrészt húzza alá!)
nem részesültem.
részesültem, de a jelen projekt nem került
bejelentésre.
részesültem a jelen projekttel.

nem részesültem

35 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek megfelelek

Igen
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Igen/Nem

36 Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás
megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 87. § (4) bekezdés eseteire, kivéve azon
magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem
kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani,
illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes
folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül
sor.

Igen

37 Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén, a
projekt megvalósítása és a fejlesztés eredményének
fenntartása során a társadalmi, környezeti és gazdasági
fenntarthatóság, valamint az esélyegyenlőség
előmozdításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat
betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos
esetleges ellenőrzéseknek.

Igen

38 Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt
megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek
fenntartása során a környezetvédelmi jogszabályi
előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel
kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek.

Igen

39 A felajánlani kívánt biztosíték (5 millió forint feletti
támogatás esetén):
- bankgarancia
- jelzálogjog ingatlanra
- jelzálogjog ingóságraí (15 millió forint támogatási

összegig)
- biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető

kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított

kötelezvény
- Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett Biztosíték

nyújtására nem
vagyok

kötelezett
40 Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht.

13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. § (4)
bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése
céljából az adószámomat vagy adóazonosító jelemet a
támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének
megismeréséhez.

Igen
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Igen/Nem

41 Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem,
vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a
szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a
jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt –
összegét visszafizetem / a megfizetésére irányuló
követelés érvényesítése a biztosítékként elfogadott
bankgarancia beváltása és azonnali beszedési megbízás
alapján történjen.

Igen

42 Vállalom, hogy legkésőbb 2008. december 31.-ig
elkészítjük az OKM közoktatási esélyegyenlőségi
szakértője által jóváhagyott közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet.

Igen

43 Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén,
mint Kedvezményezett csatlakozom az Irányító Hatóság
által képviselt, az IKT eszközök beszerzéséhez
kapcsolódó közös ajánlat kéréshez.

Igen

44 Kijelentem, hogy szegregáló vagy szegregációt
eredményezőoktatás-szervezést nem folytatok.

Igen

A 26. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen
válasz!

Kelt: ………………………………………..

Cégszerűaláírás

7. napirendi pont
Előterjesztés a „MINDENKI EBÉDEL 2008” elnevezésűpályázat benyújtására és az
önerőbiztosítására

Dr. Kállai Mária: 20 gyermek számára 90%-os támogatást biztosít ez a pályázat. A
gyermekek éves ellátása 75.000.-Ft-ba kerül, 10%-os önerővel ez 7.500.-Ft-ot jelent
gyermekenként. Az önkormányzattól 150.000.-Ft befektetést igényel a 20 gyermek
folyamatos étkeztetése. A támogatási javaslat az óvodák közül a Csallóközi-tagóvodának a
gyermekeit érinti. Ezen a területen ismert, hogy nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzetű
család. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a mai napon együttes ülés keretében az
oktatási, a pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság.
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Felkérte Ferenczné Teleky Évát, az együttes bizottsági ülés levezetőelnökét, hogy ismertesse
a bizottság határozatát.

Ferenczné Teleky Éva: Mindhárom bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.

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:

6/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a „MINDENKI EBÉDEL 2008” elnevezésűpályázat benyújtásáról és az
önerőbiztosításáról

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

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a „MINDENKI
EBÉDEL 2008” elnevezésűpályázatban részt kíván venni. Az ehhez szükséges 150.000 forint
önerőt 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.

2./ Felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumen-
tumok aláírására és a pályázat benyújtására.

3./ Felkéri Dr.Kállai Mária alpolgármestert, hogy a program koordinálásáról és az elnyert
támogatás felhasználásának ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
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
Ferenczné Teleky Éva Szolnok Városi Óvodák igazgatója
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8. napirendi pont
Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2007-3.1.4./B
kódszámú pályázat Jászkun VOLÁN Zrt.-vel közösen történőbenyújtására és az önerő
biztosítására

Szabó István: A közgyűlést megelőzően három bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyek
támogatták az 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:

7/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP 2007-3.1.4./B
kódszámú pályázat Jászkun VOLÁN Zrt.-vel közösen történőbenyúj-
tásáról és az önerőbiztosításáról

I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben a Jászkun Volán
Zrt-vel közös pályázat kerüljön benyújtásra az EAOP-2007-3.1.4./B kódszámú pályázati
konstrukciójára az alábbiak szerint:

A közös projekt teljes bruttó bekerülési költsége: 114.300 e Ft
A támogatás összege: 89.100 e Ft
A fejlesztéshez szükséges saját erő: 9.900 e Ft

A fenti összegekből a Jászkun Volán Zrt-t érintőösszegek:
A buszpályaudvar informatikai eszközbeszerzésének bruttó
összege:

91.800 e Ft

- a támogatás alapjául szolgáló nettó költség: 76.500 e Ft
- a támogatás összege (90 %): 68.850 e Ft
- a fejlesztéshez szükséges saját erő: 7.650 e Ft

A fenti összegekből Önkormányzatunkat érintőösszegek:
Az intelligens oszlopok bruttó bekerülési költsége: 22.500 e Ft
- a támogatás összege (90 %): 20.250 e Ft
- a fejlesztéshez szükséges saját erő: 2.250 e Ft

II. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2008. évben, az EAOP-2007-
3.1.4./B kódszámú pályázati konstrukciója a Jászkun Volán Zrt-vel benyújtandó közös
pályázathoz szükséges konzorciumi szerződés aláírásra kerüljön.
Határidő: 2008. március 10.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
egységei
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III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő2.250 ezer Ft önerő
biztosítására a 2008. évi költségvetés terhére. Az önerőt biztosító koordinációs szerződés
megkötésére irányuló megállapodást előkell készíteni.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
egységei

IV. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok aláírására.

V. A Közgyűlés felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy a program koordinálásáról és az
elnyert támogatás felhasználásának ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
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
Jászkun VOLÁN Zrt. igazgatója

9. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

Dr. Kállai Mária kérte az előterjesztésből és a határozati javaslatból a „szociális integráció”
kifejezésből a szociális szót törölni. További javítást kért a határozati javaslat 1. számú
melléklet 3. pontjában az „Oktatás, képzés” fejezetben feltüntetett f.) betűt e.) betűre, a g.)
betűt pedig f.) betűre módosítani. A Hosszútávú Városfejlesztési Koncepcióban is
megfogalmazásra került, hogy a civil szférának, az önkormányzatnak milyen feladatai vannak
a társadalmilag hátrányos, veszélyeztetett helyzetben élőnépcsoportoknak az integrálására.
Szolnok városában működik egy Roma Integrációs Bizottság, amelyet az önkormányzat évi
4,0 millió forinttal támogat. Az előterjesztés beszámol az Integrációs Bizottság munkájáról.
Ebben a munkában meg lehetett tanulni a kislépések elvét, a jogegyenlőség, az életminőség
javítása, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az egészségügy területén. Számos olyan feladatot
ellátott az Integrációs Bizottság az elmúlt évben, amikért köszönet jár a bizottság minden
tagjának és partner szervezetének. Az előterjesztés javaslatot tesz, hogy „Integrációs
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Bizottság” néven működjön tovább a bizottság. Ezen kívül tartalmazza az elkövetkezendőév
feladatait, ami teljes mértékben összefüggést mutat a hosszútávú városfejlesztési stratégiával
is. Kérte az előterjesztés elfogadását.

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

K é r d é s e k:

Tasnádi Zoltán: Van-e valamilyen eszköze, elképzelése a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak, illetve a Romaügyi Munkabizottságnak arra, hogy a lehetőlegtöbb
romagyerek kerüljön be a bölcsődékbe, óvodákba, illetve iskolákba?

Vincze Lajos válaszában elmondta, hogy a megfelelőfeltételek rendelkezésre állnak. Az
átalakítási elképzelések abba az irányba mutatnak, hogy igyekezzenek a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok integrációját, életesélyeit segíteni, a város esélyegyenlőségi
politikájának a megfogalmazását is hosszú távon tovább vinni. A dinamikus fejlesztési
elképzelések, amelyek elhangoznak az integrált városfejlesztési stratégiában, és egyéb
dokumentumokban, meg kell hogy jelenjenek a Roma Integrációs Bizottság jövőbeni
tevékenységében is. Az átalakítás kapcsán a munkabizottság ezeket a problémákat kezelni
fogja. Az előterjesztés 2.sz. melléklete tartalmazza, hogy – a munkabizottság működtetése
mellett – egy társadalmi egyeztetőfórum is létrejön. Ez a társadalmi munkaforma a napi
operatív kérdések és problémák kezelésére hivatott. A Kisebbségi Önkormányzat és a
partnerséget vállaló érdekeltségi szervezetek személyi összetétele garancia arra, hogy például
az oktatás területén meglévőgondokat kezelje. Felhívta a figyelmet, hogy rendkívül összetett,
nagyon komoly problémahalmazt jelentő feladatkörről van szó, amelynek kapcsán a
módszeres lépéseket kell megtenni. Az oktatás tekintetében figyelembe kell venni az országos
tendenciákat, társadalmi folyamatokat. A családok támogatása és a szociális típusú
beavatkozások mellett kell ezt a kérdést is kezelni és nyilván megerősíteni társadalmi
szempontból rendkívül fontos közösségnek a tudatbeli formálását is. Ezek a folyamatok
elindultak és reményét fejezte ki, hogy a következőtárgyidőszakban közösen bizonyítható is
lesz.

Kozák Ferenc: Elsőlépése a Kisebbségi Önkormányzatnak az oktatás-képzési feladat
elvégzése. Minden óvodával, iskolával együttműködés jött létre és ahol szükség van rájuk ott
meg is jelennek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérte azokat az iskola és
óvodavezetőket, akiknek problémájuk van, hogy keressék meg az önkormányzatukat.
Hangsúlyozta, hogy a problémakezelés folyamatos.

V é l e m é n y e k :

Bagdi Sándorné: A 4. sz. választókerületben – Pletyka falu – a terület egyik része – Tücsök
és Hangya utca – is nevesítve van az előterjesztés mellékletében a Cselekvési Tervben. A
Tervben szerepel, hogy meg kell vizsgálni az Integrált Városfejlesztési Stratégia Hangya
utcában tervezett Cigány Közösségi Ház Kulturális és Képzési Központ kialakításának és
működtetésének lehetőségét. Ezt a kezdeményezést örömmel fogadta és támogatásra
méltónak találta. Köszönetét fejezte kis Kozák Ferenc, illetve Vincze Lajos úrnak azért a
segítségért, amit eddig is megkapott a körzetben lakók problémáinak megoldásában.
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Radócz Zoltán: A legfontosabb kapocsra hívta fel a figyelmet, ami a Munkabizottság és a
Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége. Egy hónappal ezelőtt először hallott arról, hogy a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolt az elmúlt időszak tevékenységéről, sőt
közmeghallgatást is tartott. Ezen a nyílt fórumon személyesen is részt vett. Megjegyezte, hogy
sokat próbál tenni az önkormányzat, a szakemberek, és a Kisebbségi Önkormányzat a
jelenlegi helyzet, a szociális és életkörülmények javításáért, változtatásáért. Ez a törekvés a
beszámolónál már érződött, ugyanis nem egyfajta „odabeszélés” történt, hanem párbeszéd
alakult ki az ott élőemberek gondjairól és a megoldás lehetőségeiről. Már nem csak az
hangzott el, hogy „a telepről elmenni”, hanem olyan igényeket fogalmaztak meg a fórumon
jelenlévők, hogy ahol élnek, ott teremtsenek jobb feltételeket részükre. A programtervezet 2.
pontjában szerepel, hogy életminőség javítása, közösségi szocializáció. A telepek teljes un.
megszüntetése eléréséig szociális rehabilitációs, környezet- és egészségügyi programokkal
kell elősegíteni az életkörülmények javítását. Ez már folyamatban van, már nem csak az
önkormányzat kezdeményezése, hanem az ott lakóknak egy un. befogadása, ami azt jelenti,
hogy már elfogadják ezeket a programokat. Reményét fejezte ki, hogy a Munkabizottság, az
önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat hármasa a megkezdett folyamatot jó irányba
tudja továbbvinni, ami az egész város javát is fogja szolgálni. Gratulált az eddig végzett
munkához.

Tasnádi Zoltán gratulált az előterjesztés összeállítóinak. Meggyőződése, hogy a roma
integrációt csak úgy lehet megoldani, ha egyre több roma gyermek kerül be bölcsődébe,
óvodába, iskolába, tehát minél több gyermek szocializálódik. Természetesen ehhez nagyon
fontos feltétel, hogy partnerek legyenek a roma családok, hiszen csak annak lehet segíteni, aki
azt engedi.

Dr. Kállai Mária: A köszönetek további erőt adnak ahhoz, hogy Kozák Ferenc és Vincze
Lajos urak segítségével a roma közösség érezze, hogy együtt egy célért tudnak
együttműködni. A legfontosabb a lakhatás, a gyermekek nevelés-oktatása és a munka, amiben
reményei szerint 2008. évben előrelépés történik.

Szalay Ferenc: Információi szerint Szolnok városában a lakosság 8-10%-a romaszármazású.
Rendkívül fontos látni azt, hogy a roma közösségen belül is sok olyan ember él, aki sokat
dolgozik, és nagyon sokat tesz azért, hogy a családjának a megélhetését normálisan biztosítsa.
Bármilyen stratégiai is születik, akkor is fontos beszélni arról, hogy kezelni kell a rosszat, a
negatívat, de azokról is beszélni kell, akik nagyon sokat dolgoznak és beépültek a különböző
közösségekbe, és akiknek nagyon sok segítség kell ahhoz, hogy a stratégiai meg is valósuljon.
Ez csak úgy működik, ha a roma társadalom önmaga is ezt meg akarja valósítani. A város
vezetésének ehhez a forrást biztosítani kell. Lehetnek különbözőelképzelések, de azok
megvalósításához komoly pénzösszegek szükségesek. Köszönetét fejezte ki a roma program
megalkotásáért. Azért pedig „nagy harcot” vár, hogy meg is valósuljon és a szükséges pénz is
rendelkezésre álljon.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:
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8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva,
valamint a romák társadalmi integrációját elősegítőkormányzati programról és az azzal
összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III.18.) Korm. határozatban foglaltakat
figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és
aktualizálásáról szóló beszámolót, amely az előterjesztés 1. sz melléklete.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Roma Integrációs programjáról, különös tekintettel a halmozottan
hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javításáról szóló 144/2005. (III.31.) számú
közgyűlési határozata és 1. számú mellékletének címét Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Integrációs Programjára módosítja.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának 2008. évre vonatkozó
Cselekvési Feladattervét, ezzel egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának
felülvizsgálatáról és aktualizálásáról szóló, 45/2007. (III.29.) számú közgyűlési határozat 1.
számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 2. sz. mellékletben foglaltaknak
megfelelően a programot koordináló testület elnevezését Integrációs Munkabizottságra
módosítja, ezzel egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma
Integrációs Programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek
életesélyének javításáról szóló, 144/2005. (III.31.) számú közgyűlési határozat 1. sz.
mellékletét, jelen határozat 2. sz. mellékletének megfelelően kiegészíti.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A Polgármesteri Hivatal igazgatói
Integrációs Munkabizottság tagjai a Humán és Városfejlesztési Igaz-
gatóság által
Oktatási-nevelési intézmények vezetői
Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Kht. Vezetője
Kozák Ferenc a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 1. számú melléklete

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTEGRÁCIÓS PROGRAMJÁNAK

CSELEKVÉSI FELADATTERVE

1. Jogegyenlőség érvényesítése
a. A már megkezdett rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás, valamint jogegyenlőségi
koordinációs szakmai fórum folyamatos működtetésének biztosítása. A rendszeres jogsegély-
szolgáltatás, főként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jogi segítségnyújtó- és
antidiszkriminációs szolgáltatások hozzáférésének és népszerűsítésének támogatása lehetőleg
olyan elismert, szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkező szervezettel illetőleg
szakemberekkel, amelyek elfogadottak a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású
lakosok között.
Határidő: 2008. május 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

b. Szakmai, szakmaközi konferencia, egyeztetések, fórumok, tapasztalatcserék folytatása.
Közös esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs kiadvány megjelentetése és szükség szerinti
sokszorosítása, mely tartalmazza a jogegyenlőség biztosításában Szolnok városban
tevékenykedőszervezetek leírását, azok feladatkörét, elérhetőségüket és a jogi segítségnyújtás
igénybevételének módozatait.
Határidő: 2008. 02. 29. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

2. Életminőség javítása, közösségi szocializáció
a. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához igazodóan a telepek, telepszerűlakókörnyezet
rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódóan el kell indítani egy tervezési, előkészítési
folyamatot.
A teljes megszüntetés eléréséig szociális rehabilitációs programokkal, környezeti és
egészségügyi ártalomcsökkentőprogramokkal elősegíteni az életkörülmények javítását.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

b. Tovább kell folytatni a hátrányos helyzetűroma fiatalok sportolási és táboroztatási
lehetőséghez való hozzájutásának javítását, ösztönözve és elősegítve az egyéb
önkormányzati és külsőforrás bevonását e célra.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
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c. Kiemelten azon alapfokú oktatási intézményekben, ahol jelentős számban tanulnak
hátrányos helyzetűcigány származású tanulók, segíteni kell az egészségügyi és higiéniai
nevelést
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

3. Oktatás, képzés
a. „A hátrányos helyzetűtanulók elismerésére kidolgozott elvek alapján tovább kell folytatni a
Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó lakóhellyel rendelkezőtanulmányi, kulturális,
művészeti, közösségi és sport területen kiemelkedőtevékenységet végzőhátrányos helyzetű,
elsősorban cigány származású tanulók jutalmazását, évi egy alkalommal.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Oktatási intézmények vezetői”

b. A cigány/roma tanulók érettségit adó középfokú oktatási intézményekbe való
bekerülésének elősegítése céljából képességfejlesztőés tehetséggondozó felkészítőképzések
és programok, valamint felsőfokú képzésbe történőbejutást támogató rendszerek fejlesztése.
Határidő: 2008. március 1-től folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője

c. Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak
cigány/roma tanulók, el kell érni azt, hogy olyan cigány/roma származású, illetve romológus
szakképzettséggel rendelkezőszociális munkást, pedagógiai asszisztenst vagy szabadidő
szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője

d. Ki kell dolgozni annak feltételrendszerét, hogy azon közoktatási intézményben, ahol erre
igény mutatkozik a cigány nyelvi, művészeti és népismereti oktatás megszervezésre kerüljön.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője
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e. Tovább kell folytatni a pályázatfigyelést (központi uniós, egyéb), illetve a megkezdettek
szerint tájékoztató munkával elő kell segíteni az érintettek minél szélesebb körének
részvételét az alábbi célcsoportok és célok vonatkozásában:
f.a./ 8 osztályt el nem végzett személyek motiválása az általános iskolai tanulmányaik
befejezésére, valamint az ezt követőelsőszakma megszerzésére,
f.b./ cigány származású munkavállalókat alkalmazó vállalkozások támogatása,
f.c./ a szakmai gyakorlatot biztosító cégek ösztönzése.
Határidő: 2008. december 31. illetve folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

f. Tovább kell folytatni a pedagógusok – lehetőleg akkreditált – romológiai továbbképzését,
és a képzést ki kell terjeszteni a középfokú oktatási intézményekre is.
Határidő: 2008. szeptember 30. illetve folyamatosan
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

g. Tovább kell folytatni Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó azon
köztisztviselők, és közalkalmazottak romológiai továbbképzését akik munkájuk során
kapcsolatba kerülnek cigány/ roma származású állampolgárokkal.
Határidő: 2008.december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

4. Foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges eszközrendszer
a. Foglalkoztathatóság növelése érdekében a foglalkoztatás elősegítésében és a
munkanélküliek ellátásában feladatokkal rendelkezőintézményekkel és szervezetekkel szoros
együttműködés további erősítése az alábbi célok, prioritások tekintetében:
a.a./ felzárkóztató képzések
a.b./ esélyjavító motivációs, kommunikációs, munka-erőpiaci készségfejlesztőprogramok,
családtámogatások,
a.c./ iskolarendszeren belüli felnőttképzésben és iskolarendszeren kívüli betanító, OKJ-s
képzésben való részvétel,
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

b. Esélyegyenlőség biztosításához szükséges feltétel- és eszközrendszer kidolgozásának
folytatása, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:
b.a./ pozitív példák bemutatása, amely mérsékelheti az intoleranciát,
b.b./ határozottabb fellépés a negatív diszkrimináció ellen, a cigány/roma érdekképviseleti
szervezetek aktív közreműködésével
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b.c./ kapcsolatfelvétel Szolnok Megyei Jogú Városban működőjelentősebb munkáltatókkal a
cigány/roma lakosság foglalkoztatásnak élénkítése céljából, részvétel a munkáltatók
érdekképviseleti szerveinek fórumain
b.d./ a média bevonása kapcsán pozitív előremutató példák, események, sikeres
pályázati programok bemutatása,
b.e./ célcsoporti esélynövelő fórumok, szociális rehabilitációs programok létrehozása
cigány/roma civil szervezetek bevonásával
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester

A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

c. Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi
prioritások vonatkozásában:
c.a./ cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, a
programban való bennmaradás biztosításában,
c.b./ cigány/roma civil szervezetek megerősítése,
c.c./ cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása,
c.d./ városfejlesztési koncepció során a helyi fejlesztéseknek munka-intenzív szektorok
bővítése,
c.e./ a vállalkozóvá válás segítése az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki
Kirendeltség és Szolgáltató Központ eszközrendszerének felhasználásával. A vállalkozni
szándékozók részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása,
c.f./ a cigányok/romák munkaerő-piaci integrációját támogató programok, pályázati
lehetőségek feltárása.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

d./ Folytatni kell a foglalkoztatási szint javítása érdekében a közcélú foglalkozatás szervezését
és támogatását, a kihasználtság javítása érdekében a cigány/roma szervezetek támogató
tevékenységének fokozásával.
Határidő: 2008. december 31. majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

5. Informatika, kultúra, kommunikáció
a./ Elősegíteni és támogatni kell Szolnok városban a cigány kultúra értékeinek és emlékeinek
felmérését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint civil szervezetek és aktivisták
bevonásával. A felmért és összegyűjtött kulturális értékeket és emlékeket lehetőség szerint
egy kiadványba össze kell foglalni.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

b. Meg kell vizsgálni a cigány kulturális és nyelvi értékeket megjelenítőkatalógusok
elkészítésének lehetőségét, digitális rendszerbe történőrögzítését, továbbá Szolnok város
honlapján cigány kisebbség értékeit tartalmazó és közérdekűinformációkat közvetítőoldal
létrehozásának lehetőségét.
Határidő: 2008. október 31.majd folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester

A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

c. Szolnok városban jelentkező igények felmérését követően a cigány/roma kulturális
rendezvényeknek, lehetőség szerint a városi rendezvények körébe történőintegrálásának
elősegítése.
Határidő: 2008. március 31.majd folyamatos
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

d. Cigány/roma írott sajtó terjesztése, bővítése annak érdekében, hogy minél több információ
jusson el a lakossághoz a cigány/roma programokat érintően, több pozitív példa és gyakorlat
bemutatása.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

e. Meg kell vizsgálni az Integrált Városfejlesztési Stratégia Hangya utcában tervezett "Cigány
Közösségi Ház, Kulturális és Képzési Központ” funkcionális kialakításának és
működtetésének elképzeléseit, a modellezhetőigények és elképzelések felmérését cigány
kisebbségi érdekképviselet és civil fórumok bevonásával.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
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6. Egészségügy
A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a telepszerű
lakókörnyezetben élők egészségügyi állapotának javítása érdekében, az ingyenesen igénybe
vehető egészségügyi szűréseken való részvétel ösztönzése, elősegítése, a szociálisan
rászorulók számára helyben történőmobil szűrés feltételeinek biztosítása.
Határidő: 2008. december 31.majd folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7. Értékelés
a. Az Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság által végzett éves munkát, a
Társadalmi Szolidaritás és Integrációs Program Cselekvési Feladattervének
megvalósulását, megvalósítását, továbbá aktualizálását minden évben el kell végezni.
Határidő: 2009. január 31 ., majd évente a költségvetés elfogadását megelőzőhónap
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Integrációs és Esélyegyenlőségi Munkabizottság

8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programjáról, különös tekintettel a
halmozottan hátrányos helyzetűrétegek életesélyének javításáról szóló

A 144/2005. (III.31.) közgyűlési határozat 1.sz. mellékletének kiegészítése

4.6. A programot támogató és koordináló szervezet

Integrációs Munkabizottság

A Munkabizottság feladatkörét és működési szabályait az ügyrend tartalmazza, melyet a
munkabizottság hagy jóvá.

Kulcs elem az önkormányzati tevékenység támogatása, ennél fogva célszerűen az elnöki
feladat ellátását a területért felelős alpolgármesterhez indokolt rendelni.

A munkabizottság koncepciójában és vállalt feladatrendszerében fellehető cigány/roma
kisebbségi ügyek felülreprezentáltsága okán, valamint a partnerség fontosságának
hangsúlyozására társelnöki funkciót lát el a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mindenkori
elnöke.

A munkabizottság tagjait a közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármester kéri fel.
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A Program megnevezéseként a cselekvési folytonosság érdekében az alapértékeknek
megfelelő, a feladatrendszer hatókörét és a helyi közösségi aktivitásra ösztönzőszándékot
megjelenítőelnevezés kezelhető.
Célszerűnek látszik a fellelhetőtudományos kutatási tapasztalatok figyelembe vételével, a
megkerülhetetlen társadalmi érzékenység és fogadókészség fejlesztési igényének, valamint -
Dr. Forray R. Katalin prof. nevelésszociológus megállapításával élve - az „integrációs
minimum” megjelenítése.
Ily módon a megnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs
Programja. A részletes operatív feladatrendszer munkaanyaga változatlanul Cselekvési
Feladatterv, melynek végrehajtási koordinálására a Munkabizottság Társadalmi Egyeztető
Fórumot működtet.

A jövőbeni működés során a Bizottság a feladatok stratégiai tervezőés egyeztetőtestületi
funkcióját tölti be.

E szerint változatlanul „a halmozottan hátrányos helyzetűtársadalmi rétegek és csoportok
életesélyeinek javítására, társadalmi integrációjának elősegítésére, esélyegyenlőségének
biztosítására, irányelvek és települési szintű projektek kidolgozására, valamint
megvalósítására létrehozott városi egyeztető, tervező, koordináló, döntés-előkészítő és
javaslattevőszerv.

Ezen feladatai ellátása során figyelemmel kíséri Szolnok Megyei Jogú Város egyes
szakpolitikai stratégiai terveiben az egyenlőbánásmód és esélyegyenlőség jogszabályi
kritériumainak teljesülését, javaslataival hozzájárul, hogy a munkaanyagok olyan célokat és
elvárt eredményeket rögzítsenek, amelyek hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű
társadalmi rétegek és csoportok helyzetének javításához.

Működésével elősegíti a városi esélyegyenlőség biztosítását. Ezen belül hangsúlyozottan az
adott célcsoport szükségleteinek feltárását és az arra adott integrált, tehát valamennyi fontos
szükségletre választ nyújtó megoldási javaslat kidolgozását. Közreműködik – felkérés alapján
– az NFT strukturális és kohéziós alapból finanszírozható legfontosabb fejlesztési
elképzelések megfogalmazásában.

Ajánlásokat tesz a Bizottság Társadalmi EgyeztetőFórum (a továbbiakban: TEF) elnevezésű
műveleti testületének, az Integrációs Program Cselekvési Feladattervének és azzal
összhangban lévőoperatív programok megvalósításához, és az esélyegyenlőségi politika
képviseletével közreműködik azon feltételek megteremtésében, melyek segítségével minden
rászoruló hozzájut a fejlődést szolgáló feltételekhez.
Az egyes szakpolitikai operatív programok kidolgozására és koordinálására témavezetőt
javasolhat.

A program megvalósítására rendelt 4 000000,-ft Integrációs-keretként működik,
melynek felhasználását a Bizottság-TEF javaslata alapján, a Humán és Városfejlesztési
Igazgatóság előterjesztésében a Polgármester vagy a területért felelős Alpolgármester
hagy jóvá.
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10. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervét megalapozó Helyzetelemzés elfogadására (II. forduló)

Dr. Kállai Mária kérte a kipostázott, illetve az ülés előtt kiosztott kiegészítéseket az
előterjesztés részének tekinteni. Második fordulóban van a közgyűlés előtt az előterjesztés.
Köszönetét fejezte ki a munkában részt vevőknek, az intézményeknek az adatszolgáltatásért.
Látszik az összetartozás, az előző napirenddel, mint például szociális térkép, Roma
Integrációs Bizottság munkaprogramjának értékelése, és szinte valamennyi visszaköszön az
esélyegyenlőségi helyzetelemzőmunkaanyagban. Ez a munkaanyag kiinduló pontja lesz a
következőnek, annak a cselekvési tervnek, amiből kiderül, mi az amit reálisan meg lehet tenni
a jövőben. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási 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: 22 fő- 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta
a következőhatározatot:

9/2008. (I.24.) sz. közgyűlési ha tá ro za t
a Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervét megalapozó Helyzetelemzés elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésére, és az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:

A Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét megalapozó
Helyzetelemzést 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
A Szolnok Megyei Jogú Városban működőnevelési-oktatási intéz-
mények igazgatói
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11. napirendi pont
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételt biztosító pályázat benyújtására

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés arról szól, hogy egy olyan személy jelentkezhessen a
Varga Katalin Gimnázium tehetséggondozó programjába, aki szolnoki lakos. Felhívta a
figyelmet az előterjesztés mellékleteként csatolt önéletrajzra. A jelentkezés feltétele, hogy a
pályázó vállalja a kollégiumi életmódot. Ez az előterjesztés az elsőlépés. Szeretnék, ha a
jövőben Szolnok Megyei Jogú Város több általános iskolájából azok a gyerekek, akiknek a
teljesítménye alkalmassá teszi, és vállalja a kollégiumi elhelyezést, részesülhessenek ebben az
esélyegyenlőséget biztosító programban.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi bizottság, melyek
támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y:

Tóth Istvánné: Mintaértékűez az előterjesztés, hiszen az elsőolyan tanulóról dönt a
közgyűlés, aki szolnoki lakos és vállalta a kollégiumi elhelyezést és így részt tud venni a
tehetséggondozó programban. Hangsúlyozta, hogy a lehetőség megnyílt. Szolnok város
gyermek lakói – a feltételeknek megfelelő– részt vehetnek ebben az esélyegyenlőségi
programban. Az intézményvezetők, illetve valamennyi képviselőfeladata megismertetni a
szülőkkel ezt a lehetőséget, hiszen ehhez időkell, mert a szülőknek és gyermeknek el kell
fogadni, hogy csak a kollégiumi elhelyezés elfogadásával tudja a magasabb színvonalú
továbbtanulást elérni.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

10/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételt biztosító pályázat benyújtásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos HelyzetűTanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Tamási Péter nyolcadik osztályos tanuló (lakcíme: Szolnok, Vegyiművek
ltp. I. 1/1., anyja neve: Burai Szerén) Szolnok Megyei Jogú Város képviseletében részt
vegyen a Hátrányos HelyzetűTanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a tanuló számára – a Hátrányos
HelyzetűTanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történőfelvétele esetén - a
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2008/2009. tanévben 10 hónapra havi 6000 Ft szociális támogatást nyújt, melynek fedezetét
Szolnok Megyei Jogú Város költségvetésében biztosítja.
A tanuló szociális támogatása tanévenként meghosszabbítható a tanuló tanulmányi
teljesítménye alapján.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásban 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
Molnár László, a Varga Katalin Gimnázium igazgatója
Tamásiné Burai Szerén szülő, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
által

12. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2008. évi
ellenőrzési terve jóváhagyására

Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott kiegészítést az előterjesztés részének tekinteni. A
napirendi pontot bizottság nem véleményezte. A bizottságok által meghatározott valamennyi
ellenőrzésre javasolt témával egyetértett és azt elfogadta.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

11/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2008. évi ellenőrzési
terve jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 8.sz. melléklet III. fejezet 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak
szerint határoz:

1./ E határozat mellékleteként jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
bizottságai 2008. évi ellenőrzési tervét.
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Határidő: a mellékletben megjelöltek szerint
Felelősek: a bizottságok elnökei
A végrehajtásban bizottsági felkérésre közreműködnek:
a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint illetékes belsőszervezeti egységei

2./ A 20/2007. (I.25.) számú - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2007.
évi ellenőrzési terve jóváhagyásáról szóló - közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

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
a bizottságok elnökei

a 11/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat m e l l é k l e t e

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak
2008. évi ellenőrzési terve

Sor-
szám

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést
végző

bizottság

Ellenőrzés
módja

1. Aba-Novák Kulturális Központ
(Megfelelőminőség az intézmény által
nyújtott közművelődési/kulturális
szolgáltatások megújításában)

Január oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

2. A Szigligeti Színház 2007/2008-as évad
egy kiválasztott produkciójának
vizsgálata – a tervezéstől a
megvalósításig, költségeinek alakulása

február ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

3. A Szollak Kft. önkormányzati
feladatellátásához kapcsolódó
alvállalkozói szerződések vizsgálata

február ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

4. VOKE Csomóponti Művelődési Központ
és Könyvtár
(Az intézmény Szolnok város
közművelődési és kultúrpolitikájában
betöltött helye, szerepe, az ezzel
kapcsolatos elképzelések.)

Március oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

5. Röplabda Szakosztály munkájának
ellenőrzése

Április egészségügyi,
szociális és
sport bizottság

Tájékoztatáské-
rés, illetve
helyszíni
tájékozódással
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Sor-
szám

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést
végző

bizottság

Ellenőrzés
módja

6. Fiumei Úti Általános Iskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

7. Kassai Úti Általános Iskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

9. Újvárosi Általános Iskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

10. Egészségügyi és Szociális Szakközép- és
Szakiskola és Alternatív Gimnázium
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

11. Pálfy János Műszeripari és Vegyipari
Szakközépiskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

12. Széchenyi István Gimnázium és Általános
Iskola
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás kérés

13. Verseghy Ferenc Gimnázium
(Az oktatási esélyegyenlőség
biztosításának helyzete, ezzel kapcsolatos
elképzelések az intézményben)

Április oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

14. Az önkormányzati intézményekben 2007.
évben végrehajtott felújítások
szúrópróbaszerűvizsgálata

április ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

15. A Szolnok Város 2007. évi
költségvetésében a város politikai soron
megtervezett és teljesített kiadások
szúrópróbaszerűvizsgálata

április ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés
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Sor-
szám

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést
végző

bizottság

Ellenőrzés
módja

16. Egyesített Szociális Intézmény
ellenőrzése

Május egészségügyi,
szociális és
sport bizottság

Tájékoztatás-
kérés, illetve
helyszíni
tájékozódással

17. Szolnoki Művészeti Egyesület
(Megfelelőminőség az egyesület által
nyújtott közművelődési/kulturális
szolgáltatások megújításában)

Május oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

18. Szigligeti Színház
(Megfelelőminőség az intézmény által
nyújtott közművelődési/kulturális
szolgáltatások megújításában)

Május oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

19. Civil Háznak nyújtott támogatás
felhasználásának ellenőrzése

Június egészségügyi,
szociális és
sport bizottság

Tájékoztatás-
kérés, illetve
helyszíni
tájékozódással

20. Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány
(A közalapítvány Szolnok város
ifjúságpolitikájában betöltött helye,
szerepe, ezzel kapcsolatos elképzelések.)

Június oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

21. A Polgármesteri Hivatalban – az Adóügyi
Osztály tekintetében – 2007. évben
kifizetett juttatások vizsgálata az anyagi
érdekeltségről szóló rendelkezés alapján

június ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

22. ABA-NOVÁK Kulturális Központ 2007.
évi önkormányzati támogatásainak
felhasználásával kapcsolatos pénzügyi
ellenőrzés

június ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

23. Sportcentrum Kht. szakmai munkájának
ellenőrzése

Szeptem-
ber

egészségügyi,
szociális és
sport bizottság

Tájékoztatás-
kérés, illetve
helyszíni
tájékozódással

24. A fürdőszolgáltatás ellenőrzése Szeptem-
ber

városgazdál-
kodási
bizottság

helyszíni
tájékozódással,
tájékoztatás-
kéréssel

25. A pénz- és értékkezelés rendjének
vizsgálata a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Hivatásos
Tűzoltóságánál

szeptember ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

26. „Szolnok belvárosának rehabilitációja”
projekt megvalósításának szúrópróba-
szerűvizsgálata

szeptember ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés
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Sor-
szám

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést
végző

bizottság

Ellenőrzés
módja

27. Egészségügyi Szolgálat és Bölcsődei
Igazgatóság intézményi ellenőrzése

Október egészségügyi,
szociális és
sport bizottság

Tájékoztatás-
kérés, illetve
helyszíni
tájékozódással

28. Hild Viktor Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény
(Megfelelőminőség az intézmény által
nyújtott közművelődési/kulturális
szolgáltatások megújításában)

Október oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

29. Szandaszőlősi Ált. Isk. Művelődési Ház
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Megfelelőminőség az intézmény által
nyújtott közművelődési/kulturális
szolgáltatások megújításában)

Október oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

30. Az önkormányzat által benyújtott 2007.
évi lezárt és folyamatban lévő, illetve a
2008. évi folyamatban lévőpályázatok
előkészítésének, folyamatának
ellenőrzéséről való tájékoztatás

Október városfejlesz-
tési bizottság

Helyszíni
tájékozódás

31. A parkolási rendeletben előírt feladatok
teljesítésének ellenőrzése

Október városgazdál-
kodási
bizottság

Helyszíni
tájékozódással,
tájékoztatás-
kéréssel

32. Tisza Mozi Kft
(A szervezet Szolnok város
közművelődési és kultúrpolitikájában
betöltött helye, szerepe, az ezzel
kapcsolatos elképzelések.)

November oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

33. Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület
(Az egyesület Szolnok város
közművelődési és kultúrpolitikájában
betöltött helye, szerepe, az ezzel
kapcsolatos elképzelések.)

November oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

34. Szolnoki Fúvós Együttes és
Huszárzenekar Egyesület
(Az egyesület Szolnok város
közművelődési és kultúrpolitikájában
betöltött helye, szerepe, az ezzel
kapcsolatos elképzelések.)

November oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés
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Sor-
szám

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést
végző

bizottság

Ellenőrzés
módja

35. Kodály Kórus Művészeti Egyesület
(Az egyesület Szolnok város
közművelődési és kultúrpolitikájában
betöltött helye, szerepe, az ezzel
kapcsolatos elképzelések.)

November oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

36. Humán szakfeladatok célfeladataiból - a
szociális feladatok közül - a
gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának
vizsgálata

november ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

37. A Szolnok Város 2007. évi költség-
vetésében a tartalékok soron tervezettek
felhasználásának vizsgálata

november ellenőrző
albizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

38. „Ifjúságért” Egyesület
(Az egyesület Szolnok város
ifjúságpolitikájában betöltött helye,
szerepe, ezzel kapcsolatos elképzelések.)

December oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

39. Kamasz-Tanya Gyermek- és Ifjúsági
Egyesület
(Az egyesület Szolnok város
ifjúságpolitikájában betöltött helye,
szerepe, ezzel kapcsolatos elképzelések.)

December oktatási
bizottság

Helyszíni
tájékozódás/
tájékoztatás
kérés

13. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szalay Ferenc: Az előterjesztés 30. oldalán a 48. sorszám alatt, a határozati javaslat 1., illetve
2. pontjában a Z-96/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat helyébe az alábbi határozat kerül:
„48./ Z-105/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által meghirdetett a Szolnok, Tiszaliget 9700/1 és
9700/2 hrsz-ú földrészletek értékesítésére kiírt nyilvános pályázati eljáráson való
részvételéről
5. A nyilvános ártárgyalás lebonyolítását követően, annak eredményéről a közgyűlést
tájékoztatni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. december 15.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”
A pont végrehajtás része változatlan marad. A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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K é r d é s:

Radócz Zoltán: Az elsőkérdése az előterjesztés 4. oldalán a Z-165/2005. (XII.15.) sz.
közgyűlési határozattal kapcsolatos, ami a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévőravatalozó felújításáról szól. Ebben a végrehajtás dátuma 2008. december
31. A kérdése arra irányul, hogy ezt a dátumot miért nem lehet közelebb hozni, valamint a
közreműködők köre miért nem egészül ki a SZOLLAK Kft. felkérésével? Második kérdése az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok
támogatására kiírt orvosi rendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése című pályázat
benyújtásáról szóló közgyűlési határozat végrehajtásához kapcsolódik. A végrehajtás szerint a
pályázat határidőben benyújtásra került, de azt a pályázat kiírója un. tartaléklistára helyezte.
Véleménye szerint élőpályázatról van szó, mivel adott naptári évre szólt a finanszírozás, és
megítélése szerint 2008. évben már nem él a tartaléklista. Fontos lenne ennek a pontosítását
elvégezni, mert valószínűleg új pályázati kör fog indulni, amiben az önkormányzat részt
vehet. A kérdése, hogy lehet-e módosítani a két határozat végrehajtását?

Dr. Szakali Erzsébet: A ravatalozóval kapcsolatos kérdésre válaszként elmondta, hogy a
közgyűlési határozat 4. pontja szerint 2008. december 31-re módosul a határidő, mely a
véghatáridőlenne. Természetesen ennek nem az a célja, hogy a probléma december 31-ig ne
oldódjon meg, hanem ezen időszakon belül történjen érdemi intézkedés.

Dr. Versitz Éva: Az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó végrehajtáshoz tett
észrevétel jogos, mivel nagyon szűken fogalmazták meg azt, amely takarja a valóságot. 2007.
évben a hivatal értesítést kapott arról, hogy a rendelkezésre álló források nem megfelelő
nagysága miatt nem kapott támogatást a pályázat, és tartaléklistára helyezték. Tájékoztatást
kaptak arról is, hogy ez a tartaléklista 2007. december 31-ig él. Abban az esetben, ha a
támogatottak közül bárki visszalép, illetve nem tudja a támogatási szerződést megkötni, akkor
a tartaléklistáról értesítik azokat az önkormányzatokat, akik támogatásban részesülhetnek.
Külön értesítést nem fog kapni egyik önkormányzat sem, tehát december 15. után
automatikusan a források hiányára tekintettel nem kapnak támogatást a tartaléklistára
helyezett önkormányzatok.

V é l e m é n y:

Radócz Zoltán: Az egészségügyi gép-műszer beszerzésénél valószínűleg nem a forrással volt
a probléma, hanem az igény volt jóval magasabb. A válasz alapján, mivel december 15. után
automatikusan nem kapnak támogatást az önkormányzatok, tehát újra kell pályázni az
önkormányzatnak. Ezt célszerűlett volna szerepeltetni. A ravatalozó és a Szolnok Televízió
Zrt. elhelyezésével összefüggőhatározatok esetében a határidőtúlnyúlik a költségvetés
elfogadásának időszakán. Felhívta a figyelmet arra, hogy sorba szerepelnek olyan
határozatok, amelyeknek jelentős költségvetési kihatásai lehetnek, és a tervezési időszakban
ezek nem ismertek. Ez azt is jelenti, hogy március hónapban már költségvetés módosítására
kerülhet sor az igények miatt.

Szalay Ferenc: A Verseghy Ferenc Gimnázium felújítására és a gép-műszer beszerzésre az
önkormányzat benyújtotta a pályázatát. A Regionális Tanács úgy döntött, hogy a gép-műszer
pályázat tartaléklistára kerül. A gimnázium felújítására benyújtott pályázat nyert.
Természetesen, ha lesz lehetőség, ismételten benyújtja az önkormányzat a pályázatát, de
ehhez az is kell, hogy aki illetékes az támogassa a pályázatot és ne vetesse ki. A ravatalozó,
illetve televízióval kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy ezek a tételek igen komoly
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költségeket igényelnek és fontosak is. Amikor a televízió áthelyezése megfelelőstádiumba
kerül természetesen meg lesz oldva. A ravatalozóval kapcsolatos felmérése is meg fog
történni.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 23 fő- 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

12/2008. (I.24.) 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
222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja és a 2.sz. melléklet 1., 2.d., g., 7.,a.,
pontja
227/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2., 4., pontja
79/2004. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-97/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja
Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
128/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja
267/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
268/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
301/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
302/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
12/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja
46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz. melléklet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 4.4., 4.5.,
6.1., 7., 8.2., 2/1., 2/2.1., 3/3.2., 4/4.2., 6/6.2., 8/8.2., 3/3.1., 6/6.1., 4/2., és 4., pontja
74/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
76/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
117/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 8.a., b., c. pontja
164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1.h., m., pontja
169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklete 3.1., 4.4., III/2.1., 2.2., pontja
172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
218/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
233/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 8. pontja
245/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
283/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 29. pontja
284/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
285/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2., 3., pontja
288/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
293/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
294/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
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295/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
296/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
297/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
298/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
299/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
300/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
301/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
302/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
303/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
304/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
307/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
Z-2/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-82/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-83/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-84/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 1., 2., 4. pontja
Z-105/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
Z-118/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-120/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-121/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül:
- a 227/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2., 4. pontját
- a 79/2004. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a Z-97/2005. (VI.23.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontját
- a 128/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 267/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 268/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 301/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 74/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 76/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 117/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 8.a., 8.b., 8.c. pontját
- a 164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a „A tanulmányterveket a
legkedvezőbb építészeti-műszaki tervjavaslat kiválasztására a közgyűlés elé kell
terjeszteni. Határidő: 2007. december 14. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat
végrehajtásában közreműködik: önkormányzati főépítész Műszaki Igazgatóság Gazdasági
Igazgatóság” szövegrészt
- a 166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1.h. pontját
- a 169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat mellékletéből az I/3.1. pontját
- a 172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából az „és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2007. december 31. Felelős: Szalay Ferenc
polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: a Műszaki Igazgatóság
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt
- a 188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a 234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 8. pontját
- a 245/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
- a 283/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 29. pontját
- a 284/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a 285/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontját
- a 288/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
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- a 290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
- a 293/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a 294/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából „mely összeget a pályázatot
gesztorként benyújtó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak átutal. Felelős:
Szalay Ferenc polgármester Határidő: 2007. december 31. A végrehajtásban
közreműködik: Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei” szövegrészt
- a 303/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a 304/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
- a 307/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatból „és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására, valamint az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidőa
megállapodás aláírására: 2007. december 31. Felelős: Szalay Ferenc Polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei szövegrészt
- a Z-2/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
- a Z-82/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a Z-83/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
- a Z-105/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját
- a Z-118/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a Z-120/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
- a Z-121/2007. (XII.13.) 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:
222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
és a 2.sz. mellékletét képezővégrehajtási feladatterv
1., 2.d., 2.g., 7.a., pontjai

2008. február 21.

Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 4. pont 2008. december 31.
128/2006. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. december 31.
302/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
12/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2008. március 31.
44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. és 3.
pont

2008. március 31.

46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. sz.
melléklete
- 1. A helyi közösségek érzékenységének és
problémamegoldó készségének növelése (Közösség,
Együttműködés) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.4, 4.5, 6.1, 7., 8.2,
valamint a
- 2. A prevenciós folyamatok erősítése a drogproblémák
kezelése terén (Prevenció) pontján belül az 1., 2.1, 3.2,
4.2, 6.2, 8.2, valamint a
- 3. Drogproblémák kezelése, az ellátás javítása
(Gyógykezelés, rehabilitáció, szociális munka) a 3.1, és
6.1, és a
- 4. A drogokhoz való hozzáférés lehetőségeinek
csökkentése (Kínálat-csökkentés) belül a 2. és 4.
pontok

2008. február 29.
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166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1/m. pont 2008. március 31
218/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2008. március 31.
233/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 5. pont „a 2008. januári oktatási

bizottság ülés időpontja”
295/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
296/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
297/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
298/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
299/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
300/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
301/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.
302/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. január 31.

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

14. napirendi pont
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

K é r d é s:

Ferenczné Teleky Éva: Kérdése a 2007. december 31-i szilveszteri kulturális rendezvényhez
kapcsolódik. Ezen a napon a világ Szolnokra figyelt, a Duna Televízió segítségével. Kérdése,
hogy ennek az eseménynek milyen költségvetési igénye volt? Az önkormányzat írásban
visszajelezte-e ezzel kapcsolatos elégedettségét?

Szalay Ferenc: A színház bonyolította a programot, amiért köszönet jár. Az önkormányzat
költségvetését nem terhelte a produkció. Szolnok vállalkozói, és cégei jelentős mértékben
segítették, illetve a színház a saját lehetőségein belül megteremtette a szükséges forrásokat.
Sok hasonló rendezvényre van szükség, a „lelkek erősítésére, amikor nem feltétlen állandó a
boldogság”.

V é l e m é n y:

Ferenczné Teleky Éva: December 31-e olyan este volt, amikor tökéletes szervezettségben,
egy nagyon jó és szép előadás részesei lehettek Szolnok lakói. Kulturált és igényes közvetítés
volt, amire szükség van. A kapcsolódó Kossuth téri rendezvényről is számtalan lakossági
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visszajelzés érkezett, miszerint rendkívül jól sikerült. Az itt élők igénylik az ilyen jellegű
rendezvényeket. Továbbfejlesztési lehetőségeken kellene elgondolkodni a jövőre nézve.
Indítványozta, hogy a képviselő-testület nevében köszönjék meg a színház igazgatójának a
munkát.

Szalay Ferenc egyetértett abban, hogy a Kossuth téren színvonalas program volt. Szóban már
megköszönték a Szigligeti Színház igazgatójának a rendezvény megvalósításáért tett
munkáját, amit természetesen írásban is megtesznek.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 24 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

13/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztató elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
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./ Elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót.

2./ Megismerte és tudomásul vette a határozat mellékletét képező1-5 sorszámú szerződéseket.

3./ A „Kölcsey Általános Iskola és Alternatív Gimnázium átalakítás-felújítása”címűpályázat
kapcsán fennmaradt 87.181. Ft-ról lemond.

4./ Tudomásul vette az e-Szolnok projektről szóló tájékoztatót, és a közbeszerzési eljárások
lefolytatását a hibajavításra és a rendszer fenntartására.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
A határozattal érintettek a Polgármesteri Hivatal igazgatói által
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Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött 14,00 órakor.

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet
polgármester jegyző
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a 2008. január 24-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülésre:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2008. évi ellenőrzési
terve jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szalali Erzsébet jegyző

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

Előterjesztés a „MINDENKI EBÉDEL 2008” elnevezésűpályázat benyújtására és az önerő
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2007-3.1.4./B kódszámú
pályázat Jászkun Volán Zrt.-vel közösen történőbenyújtására és az önerőbiztosítására
Előadó: Szabó István alpolgármester

Tervezői válaszok a Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának jóváhagyására
címűelőterjesztéshez.

Kiegészítés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét megalapozó Helyzetelemzés
elfogadására (II. forduló) címűelőterjesztéshez.

Zárt ülésre:
Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft-hez vállalt önkormányzati kötelezettségvállalások
helyzetének vizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok, 793/1 hrsz-ú, a 789 hrsz-ú, és a 792/4 hrsz-ú ingatlanokból kialakuló
793/1 hrsz-ú, kb. 14.263 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok Város Jövője Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester



96

a 2008. január 24-i közgyűlés ülésén kiosztott anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülésre:

Határozati javaslat a 2008. január 24-i munkaterv szerinti közgyűlés nyílt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról

Határozati javaslat a 2008. január 24-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról

Határozati javaslat a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról

A 2008. január 24-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke

Napirend előtt benyújtott kérdések:
Tóth Istvánné, Kerék Gyula, Csák László, dr. Nagy Rózsa, Bánóczy Lajos, Dr. Füle István,
Radócz Zoltán

Radócz Zoltán képviselőmódosító javaslata Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló
17/2001. (V.24.) KR. számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéshez

Kiegészítés a Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztéshez

2. sz. Kiegészítés a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése címűpályázaton való részvételre címűelőterjesztéshez

Kiegészítés a Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét
megalapozó Helyzetelemzés elfogadására című előterjesztéshez (a 2008. január 22-én
kipostázott anyaghoz)

Kiegészítés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2008. évi ellenőrzési
terve jóváhagyására vonatkozó előterjesztéshez

Kiegészítés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatóhoz


