
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 3-i 
soron kívüli nyílt  ülésérıl 

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

 
Jelen vannak: Bagdi Sándorné, Dr. Bozó Andrea, Csala Sándor Péter, Csák László, Dr. Füle 
István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Dr. Kállai 
Mária, Kerék Gyula, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Dr. Nemes András, Palla Béla, Dr. 
Póta Sándor, Radócz Zoltán, Szalay Ferenc, Szabó István, Dr. Szegedi Károly, Dr. Tóta Áron, 
Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné, képviselık (23 fı) 
 
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: Bánóczy 
Lajos, Vörös Ádám képviselık (2 fı) 
 
Távol maradt: Bozsányi István, Pálmai László képviselık (2 fı) 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
Dr.Szakali Erzsébet jegyzı, Dr.Sebestyén Ildikó aljegyzı 

Dr.Rácz Andrea, Hegedős János, Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatók, Fodor György, Csikós 
Sándor, Romhányi Beáta, Simon Gábor, Dr.Lédeczi Barnabás, Ferenczi Erika, Dalocsáné 
Terenyei Ágnes, Dr.Versitz Éva osztályvezetık 

A jegyzıkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezetı 

Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek: 
3. napirendi pontnál: Vörösné Békéssy Klára igazgató 
8. napirendi pontnál: Andrási Imre ügyvezetı-igazgató 
9. napirendi pontnál: Somogyiné Tálas Anikó óvodavezetı 
 
Érdeklıdı állampolgár: 5 fı 
 
Szalay Ferenc köszöntötte a képviselıket, az ülésteremben jelenlévı érdeklıdıket, 
meghívottakat. Megállapította, hogy a Közgyőlés határozatképes. A jelenlévı képviselık 
száma 19 fı. 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 9. § (5) bekezdése szerint 
„halaszthatatlan vagy határidıhöz kötött döntéshozatalt igénylı elıterjesztés(ek) tárgyalására 
soron kívüli ülést kell összehívni. 
A soron kívüli ülés összehívásának indoka döntıen várospolitikailag fontos, illetve pályázati 
határidıhöz kötött döntések meghozatala. 
 

Bejelentette, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatos határozati javaslatot a képviselık az ülés 
elıtt megkapták, az elıterjesztésekhez készült kiegészítések - melyekre a napirendi pontok 
tárgyalásakor is utalni fog - pedig megtalálhatóak az informatikai programban az aktuális 
anyagok mögött. 
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Kérdés a napirendi javaslattal, sorrenddel kapcsolatban nem hangzott el, 

Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése - a szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 19 fı - 19 igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  

229/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t  
a közgyőlés 2008. szeptember 3-i soron kívüli ülése nyílt napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyására  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. 
rendelet 9. § (5), 12. § (3), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2008. 
szeptember 3-i soron kívüli nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

N a p i r e n d e k: 
 
1./ Elıterjesztés HPV elleni védıoltás biztosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
2./ Elıterjesztés Rakvere (Észtország) és Szolnok városok közötti testvérvárosi kapcsolat 
létesítésére 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali 
Intézménye alapító okiratának módosítására 
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 
4./ Elıterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához történı csatalakozásra 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
6./ Elıterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó, KEOP 
2.3.0. projekt keretében - Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához 
szükséges társulás alapításáról, a társulási megállapodás és az alapító okirat elfogadására  
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
7./ Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város számlavezetı hitelintézetének közbeszerzési 
eljárással történı kiválasztásának megindítására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
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8./ Elıterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló, 2008. évben meghirdetett pályázatra 
benyújtott pályázatok elbírálására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
9./ Elıterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú ingatlan Szolnoki 
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történı jelképes ellenértékő bérbeadására létrejött 
szerzıdés módosítására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 A képviselık helyben  
 
 
Szalay Ferenc tájékoztatást adott arról, hogy Csák László a 2008. július 24-i Közgyőlés 
ülésén napirend elıtt feltett kérdésére írásban adott választ, melynek ismertetésében elmondta, 
hogy a Meder út és térségében a csapadékvíz elvezetése egyesített rendszerben történik, 
méretezése megfelelı. A hirtelen lehullott nagymennyiségő csapadék esetén a csatornahálózat 
visszaduzzaszthat, így az ürülési idı hosszabb. A térség víznyelıaknáinak állapota megfelelı, 
takarításukat a Víz- és Csatornamővek Koncessziós Zrt. szükség szerint elvégzi. Az idei 
évben a Meder úti csatornahálózat korszerősítése megtörténik, mely tovább csökkentheti az 
ürülési idıt. Amennyiben a szennyvíz megjelenésérıl a Víz- és Csatornamő felé továbbiakban 
is érkeznek lakossági bejelentések, úgy a térség fertıtlenítését szükségszerően elvégzik. 
Kiemelte, hogy a város rendelkezik belterületi csapadékvíz-elvezetési megvalósíthatósági 
tanulmánnyal, mely szerint ebben a térségben elválasztott rendszer épülne ki, viszont a 
prioritás miatt elınyt élveznek azok a területek, ahol nincs, vagy csak részben van kiépítve a 
csapadékvíz elvezetı rendszer. Amennyiben az egyesített rendszer szétválasztására pályázati 
lehetıség adódik, a város élni fog a lehetıséggel.  
 
Csák László örömmel tapasztalta, hogy a Meder utca térségében megtörtént a csatornarészek 
felújítása. Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a gondokat az új rendszer jobban tudja 
kezelni, és bízik a pályázati lehetıségekben.  
 
Szalay Ferenc érdeklıdött, hogy a frakciók vezetıi kívánnak-e kérdést föltenni. 
 
Csák László érdeklıdött, hogy idén mennyit költött a város szúnyogirtásra, a város vezetése 
eredményesnek tartja-e, és tekintettel a szúnyogok mennyiségére lehet-e számítani újabb 
gyérítésre.  
 
Szalay Ferenc elmondta, hogy a város a környezı településekkel együtt komoly összegeket 
fordít szúnyoggyérítésre, ebben az évben 50 millió forintot, melynek közel kétharmada 
pályázati forrás. Egy szakmai csoport májusban elkezdte a biológiai gyérítést, mely során egy 
jégtömböcskébe épített baktérium az élıhelyeken elpusztítja a nıstény szúnyoglárvákat. Ezt 
követıen vegyi gyérítés történik repülırıl és meleg köddel.  
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Az elıre nem várható árvízi hullám miatt sajnos újra olyan pangó vizek, élıhelyek alakultak 
ki, melyek miatt már kétszer meg kellett ismételni a gyérítést, ami alkalmanként 5,8 millió 
forintba kerül. Hangsúlyozta, hogy amíg az idıjárás szükségessé teszi, folytatni fogják a 
gyérítést, erre a források rendelkezésre állnak.  
Véleménye szerint a város szúnyogmentességét továbbra is szem elıtt kell tartani, hiszen ez 
komoly hatással van a közérzetre és az idegenforgalomra.  
 
Csák László kérte, hogy az idei szúnyoggyérítésrıl készüljön szakmai elemzés, hiszen 
aránylag sok pénz mellett sem sikerült a szúnyogok számát csökkenteni.  
 
Szalay Ferenc szerint az idıjárási körülményeknek megfelelıen kell a szúnyogot gyéríteni és 
ezt figyelembe véve kell ellenırizni.  
 
Ismertette, hogy megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.  
 
 
1. napirendi pont: 
Elıterjesztés HPV elleni védıoltás biztosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint a pénzügyi bizottság. 
 
Jánosiné dr. Bene Ildikó elmondta, hogy ebben az évben a 13. életévüket betöltött szolnoki 
leánygyermekek részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja a HPV elleni védıoltást, mely 
teljes felvilágosító komplex programmal jár együtt. Az elıterjesztés második része 
tartalmazza, hogy bizonyos esetekben egy szakmai csoport javaslatára, polgármesteri 
hatáskörrel kerül biztosításra a 10. évet betöltött, de 26 évet be nem töltött fiatal nık számára 
az oltóanyag. Reméli, az önkormányzat sikerrel és megelégedéssel tudja a programot 
véghezvinni. Ismertette, hogy az együttes bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 22 fı – 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következı rendeletet: 

29/2008. (IX.4.) KR. rendelet 
HPV elleni védıoltás biztosításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

1. § 

A rendelet hatálya a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı, tárgyévben 10. életévüket 
betöltött, de 26. életévüket  be nem töltött korú személyekre terjed ki. 

 



 5 

2. § 

(1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben a 13. életévüket betöltı 
leánygyermekek részére a törvényes képviselı kérelmére, térítésmentesen HPV elleni 
védıoltást (teljes oltási sorozatot) biztosít. 
(2) A kérelmeket Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és 
Szociális Osztályához kell benyújtani. 
A kérelmek benyújtásának határideje a tárgyév szeptember 30. napja, 2008. évben október 31. 
napja. 
(3) A védıoltások beadásának megszervezése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának feladata. 

3. § 

(1) Az adott költségvetési évben a rendelkezésre álló források erejéig Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a tárgyévben 10. életévüket betöltött, de 26. életévüket be nem töltött 
és a 2. § hatálya alá nem tartozó személyek részére, a törvényes képviselı kérelmére vagy 
saját kérelemre, szakorvosi javaslat alapján térítésmentesen HPV elleni védıoltást biztosít. 
(2) A kérelmeket Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez tárgyhó 15. napjáig kell 
benyújtani. A polgármester háromtagú, orvosokból álló szakértıi bizottság (továbbiakban: 
bizottság) javaslata alapján bírálja el a kérelmeket.  
(3) A bizottság tagjai: 
a) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságának 
tagja,  
b) Szolnok Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedı házi 
gyermekorvos,  
c) szülész-nıgyógyász szakorvos. 
(4) A bizottság tagjait a Polgármester kéri fel. 
(5) A Polgármester a kérelem tárgyában a kérelem benyújtásának határidejétıl számított 30 
napon belül, a kérelemnek helyt adó döntés esetén egyszerősített határozatban dönt. 

4. § 

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt : Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember  3-i ülésén. 
 
 
2. napirendi pont: 
Elıterjesztés Rakvere (Észtország) és Szolnok városok közötti testvérvárosi kapcsolat 
létesítésére 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc kérte az alábbi pontosítások átvezetését. 
Az elıterjesztés 1. oldal 3. bekezdés 4. sorában az években szó helyett két évben kifejezés 
kerül beírásra. Ugyanitt a mondat vége a „nem történtek” szó után van.  
Ez után egy új mondat kerül beírásra: 2006. augusztusában Rakvere elöljáróságának 
meghívására Szolnokról városházi delegáció látogatott  Rakverébe. A delegáció meghívást 
adott át a város polgármesterének a 2006. évi Gulyásfesztiválra, melyet a város vezetıi más 
elfoglaltság és idı hiányában nem tudták elfogadni, de elkötelezték magukat a testvérvárosi 
kapcsolat építésére.  
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Az elıterjesztés 2. oldal 1. bekezdés 2 sorában az újraindításával szó helyett, folytatásával 
szó kerül beírásra.  
 
Szabó István tájékoztatta a közgyőlést, hogy Rakvere városnak hozzávetılegesen 18 ezer 
lakosa van, de komoly kulturális, oktatási és sport intézményhálózattal és tradíciókkal 
rendelkezik. Beszámolt arról, hogy a város rendkívül sokat ad ezen rendszerek fejlesztésére. 
Hangsúlyozta, hogy a lakosság számának ellenére, Európában szinte egyedülállóként, a 
városnak kıszínházi állandó társulata is van. A sportlétesítmények igen magas színvonalon 
mőködnek. A tavalyi gulyásfesztiválra ellátogatott Rakvere polgármestere és a Közgyőlés 
elnöke is, amikor megfogalmazódott a testvérvárosi kapcsolat lehetısége. Javasolta, hogy 
Rakvere város Közgyőlése által, a múlt héten egyhangúlag elfogadott testvérvárosi szerzıdést 
Szolnok város Közgyőlése is fogadja el.  
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte az oktatási, a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság. 
 
Dr. Bozó Andrea: Az együttes bizottsági ülésen mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta 
az elıterjesztést.  
 
K é r d é s: 
 
Dr. Füle István érdeklıdött, hogy milyen Rakvere nemzetiségi összetétele. Tudomása szerint 
Észtországban jelentıs az orosz lakosság aránya.  
 
Szabó István válaszában elmondta, hogy az ország lakosságának kb. egynegyede orosz 
anyanyelvő, melyek döntı többsége Tallinnban él. A vidéki városokban az észt lakosság a 
meghatározó. Érdekességként említette, hogy az észt és a finn himnusz szó szerint és zenében 
is teljesen azonos.  
 
Hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 22 fı – 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

230/2008. (IX.3.) sz. k ö z g y ő l é s i  h a t á r o z a t  
Rakvere (Észtország) és Szolnok városok közötti testvérvárosi kapcsolat 
létesítésérıl 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
1.§ (6) bek. c/ pontjában foglaltak felhatalmazása alapján. 

1. egyetért a Rakvere (Észtország) és Szolnok városok közötti, a határozat 1. sz. 
mellékletében foglalt testvérvárosi megállapodás tartalmával, a két település közötti 
testvérvárosi kapcsolat létrehozásával; 

2. felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy 2008. szeptember 12-én a testvérvárosi 
megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város nevében aláírja. 
Határid ı: 2008. szeptember 12. 
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 



 7 

Értesülnek:  Andres Jaadla, Rakvere város polgármestere 
 Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói 
 
 

230/2008. (IX.3) számú közgyőlési határozat 1. számú melléklete 

TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁS  
Rakvere Város, Észtország  

és 
Szolnok Megyei Jogú Város Magyarország  

között 

A jelen testvérvárosi szerzıdés résztvevıi – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Magyarország és Rakvere város Önkormányzata Észtország a két nép közötti barátság, az 
együttmőködés megteremtése érdekében testvérvárosi megállapodást kötnek.   
A megállapodást kötı felek megállapodnak: 

I. 
Általános megállapodás 

- lehetıségeik szerint együttmőködnek a gazdasági élet, a tudomány, a kultúra, a mővészet, a 
vallás, a sport és más - kölcsönösen fontosnak ítélt - területeken. 
 - a társadalmi politikai élet vonatkozásában kiemelt helyen kezelik az önkormányzatok 
demokratikus mőködésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét, hasznosítását.   

II. 
Európai Uniós projektek 

A lehetséges és a közös érdeklıdéső EU projektek feltárása és elindítása. A projektek fı 
területe a turizmus, az ifjúság és a kultúra. 

III. 
Oktatás és Ifjúság 

Diákcsere, óvodai szakemberek iskolai tanárok, fıiskolai elıadók csereprogram 
lehetıségének feltárása, ösztönzése és megvalósítása.  

IV. 
Turizmus és környezetvédelem 

- koordinációval segítik a két városban megrendezhetı és megrendezésre kerülı szakmai 
konferenciák, kiállítások, vásárok, találkozók szervezését, lebonyolítását, értékelését. 
- A résztvevık között tapasztalatcserék, közös projektek és szemináriumok szervezésére és a 
másik fél által szervezett turisztikai programokon való részvételre kell sor kerülnie.  
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- segítik a hasonló szervezetek, vállalatok, vállalkozások közötti kapcsolatépítést és 
közremőködnek az együttmőködésben kívánalmuk szerint. 

V. 
Sport és kultúra 

- A két fél részt vesz és támogatja a sporteseményeken való részvételt. A feleknek közvetíteni 
kell a sportintézmények közötti kapcsolat kiépítésében.  
- Különbözı csoportok részvételének – tánc, mővészet, kórus, együttesek – támogatása 
fesztiválokon, rendezvényeken.  
- A feleknek közvetíteni kell a csoportok közötti kapcsolatfelvételben a kulturális 
tevékenységek, tánc, zene és egyéb mővészeti ágakban.  

VI.  
Vállalkozás 

- elısegítik kereskedelmi kamarák, az érdekelt szervezetek, vállalatok, vállalkozások közötti 
kapcsolatok megteremtését, azok igénye szerint folyamatosan támogatják együttmőködésüket.  

VII. 
Média és nyilvánosság 

- a környezetünkben lévı médiáknak információkat adnak munkájukról és egyben megkérik 
ıket arra, jó együttmőködés kialakításával érjék el azt, hogy a tömegkommunikációs 
eszközök folyamatosan közöljék a testvérvárosi kapcsolatból eredı sikereket. 
- munkájuk nyilvánosságának erejével saját városuk polgárainál törekednek annak elérésére, 
hogy a partnerkapcsolat a társváros polgárait is szimpatikussá tegye, egymás iránt 
kölcsönösen tisztelet alakulhasson ki. 

VIII. 
Hivatalos látogatások 

- a mindenkori elızetes egyeztetések szerint évente legalább egyszer delegációt fogadnak 
illetve küldenek egymáshoz annak érdekében, hogy a kapcsolattartás értékelésére, új 
feladatok és célok meghatározására rendszeresen sor kerülhessen. 

E szerzıdés Andres Jaadla, Rakvere polgármestere és Szalay Ferenc Szolnok polgármestere 
által történı aláírásával  Szolnok és Rakvere városok hivatalosan is testvérvárosokká válnak.  

Szolnok, 2008. szeptember 12. 

Rakvere Város Önkormányzata nevében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében 

 
 

Andres Jaadla Szalay Ferenc 
polgármester polgármester 
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3. napirendi pont: 
Elıterjesztés a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és 
Nappali Intézménye alapító okiratának módosítására 
Elıadó: Dr.Kállai Mária alpolgármester 
 
Dr. Kállai Mária  elmondta, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a fogyatékos 
személyek ellátásának fejlesztése érdekében mintegy 70 millió forint pályázati forrás 
segítségével új lakóotthont épített, melynek átadása októberben fog megtörténni. Az otthon 
megépülésével 12 fogyatékos személy ellátására, bentlakására nyílik lehetıség. Az 
elıterjesztés az intézményvezetı kezdeményezésére arra tesz javaslatot, hogy az új épület a 
„Tiszavirág”, a meglévı pedig a „Napvirág” nevet kapja. Az elıterjesztés tartalmazza még, 
hogy mivel 12 fıvel nı az ellátottak száma, az intézmény munkatársainak száma minimálisan 
33 fıre emelkedik. Kérte az elıterjesztés elfogadását.  
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint a pénzügyi bizottság. 
 
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Az együttes bizottsági ülésen mindkét bizottság támogatta az 
elıterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 23 fı – 23 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

231/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 
a „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és 
Nappali Intézménye alapító okiratának módosításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

1./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 40. sz. melléklete 1./ pontja („Liget Otthon” Fogyatékos 
Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye) az alábbira módosul: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, 
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye. Rövidített neve: Liget Otthon 

Székhelye: Szolnok, Liget út 27. 

Telephelyei Engedélyezett 
férıhelyek száma 

Bentlakásos intézmény - Szolnok, Liget út 27. 35 
Fogyatékosok Napközi Otthona - Szolnok, Liget út 8. 20 
Napvirág Lakóotthon – Szolnok, Liget út 12. 10 
Tiszavirág Lakóotthon – Szolnok, Thököly út 7. 12 
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2./ A 4. pontban lévı táblázat az alábbira változik:  
 
Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 33 
Az intézményi nem szakmai álláshelyek száma:  10 
 
3./ Az alapító okirat módosítása 2008. október 1. napjától hatályos. 

4./ Az alapító okirat módosításaival összefüggı változásokról a törzskönyvi nyilvántartást 
vezetı szervet értesíteni kell. 
Határid ı: 2008. szeptember 20. 
Felelıs: Dr. Kállai Mária alpolgármester 
Vörösné Békéssy Klára igazgató 
Végrehajtásban közremőködik:   
a Humán Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
  Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
  Dr. Kállai Mária alpolgármester 
  Szabó István alpolgármester 
  Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
  Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
  Polgármesteri Hivatal igazgatói 
 Vörösné Békéssy Klára igazgató, Liget Otthon Fogyatékos Személyek 

Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye 
 Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 

 
 
 
 
4. napirendi pont: 
Elıterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte a városfejlesztési bizottság. 
 
Dr. Bozó Andrea bejelentette, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 23 fı – 23 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
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232/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának és Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 
módosított 1996. évi XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:   

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító 
okiratának módosítását megtárgyalta és azt – egységes szerkezetben - a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

2.)  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert és 
Dr. Szakali Erzsébet jegyzıt az Alapító okirat aláírására. 

3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy 
a jóváhagyásról szóló határozatot 2008. szeptember 8-ig küldje meg a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére. 
Határid ı: 2008. szeptember 8.  
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 
A végrehajtásában közremőködik:  
Közigazgatási Igazgatóság 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester 
   Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
   Dr.Kállai Mária alpolgármester 
   Szabó István alpolgármester 
   Dr.Szakali Erzsébet jegyzı 
   Dr.Sebestyén Ildikó aljegyzı 
   Polgármesteri Hivatal igazgatói 
   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi 

Iroda 
 
 

232/2008. (IX.3.)sz. közgyőlési határozat melléklete 

Alapító okirat  

A szerv megnevezése: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Mőködési területe: Kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási 
területe 

Alapító, fenntartó és felügyeleti szerve:  

A hatályos társulási megállapodás alapján:  
Besenyszög Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Csataszög Önkormányzatának Képviselı-testülete 
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Nagykörő Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Hunyadfalva Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Kıtelek Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Martfő  Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Rákóczifalva Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Rákócziújfalu Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Szajol Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Szászberek Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Szolnok Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Tiszajenı Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Tiszasüly Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Tiszavárkony Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Tószeg Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Újszász Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Vezseny Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Zagyvarékas Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 

Alapító okirat módosításának éve: 2008.  

Jogállása: A többcélú kistérségi társulás önálló jogi 
személy. 

Jogszabályi hivatkozás: 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény, a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény. 

Alaptevékenységi szakágazat: 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Alaptevékenysége: (tevékenységi köre) 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
75119-7 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 
75188-9 Gazdaság-és területfejlesztési feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı tevékenységek 
75195-9 A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı 
elszámolása 
80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai  nevelése, 
oktatása 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
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85123-1 Kiegészítı alapellátási szolgáltatások 
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
85128-6 Fogorvosi ellátás 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85315-8 Helyettes szülıi szolgáltatás 
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (éjjeli menedékhely, hajléktalan 
személyek átmeneti szállása) 
85321-1 Bölcsıdei ellátás 
85323-3 Házi segítségnyújtás (jelzırendszeres házi segítségnyújtás) 
85324-4 Családsegítés (családsegítı szolgáltatás, családsegítı központ, gyermekjóléti 
szolgálat, gyermekjóléti központ) 
85325-5 Szociális étkeztetés 
85326-6 Nappali szociális ellátás (idısek nappali ellátása, hajléktalanok pszichiátriai 
és szenvedélybetegek nappali ellátása) 
85327-7 Szociális foglalkoztatás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás      
85334-4 Eseti pénzbeni ellátások 
92404-7 Sportcélok és feladatok 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenységek 

Kiegészítı tevékenysége: 
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı 
tevékenységek 
75195-5 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett 
vállalkozási tevékenységek (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 
Szolgáltató Központja, mint önálló gazdálkodási költségvetési szerve látja el) 

Tevékenységek megnevezése,TEÁOR száma: 

5629 Egyéb vendéglátás 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos mőszaki tevékenység 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8411 Általános közigazgatás 
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 
8510 Iskolai elıkészítı oktatás 
8520 Alapfokú oktatás 
8551 Sport, szabadidıs képzés 
8559 Oktatási célok és egyéb feladatok 
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység 
8621 Általános járóbeteg ellátás 
8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás 
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
8730 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8790 Egyéb bentlakásos ellátás 
8810 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
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8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
8899 Egyéb máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül 
9319 Egyéb sporttevékenység 

Feladatai: 
- szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési 
rendszerének 
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi 
rendszerének kialakítása, szervezése, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás). 
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás) 
- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, 
- térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási 
és tervezési tevékenység). 

Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Kiegészítı, kisegítı tevékenysége, feladatai: 
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött 
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet. 

Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı jogi személy. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait önálló költségvetési szervként létrehozott 
munkaszervezete útján látja el. 

Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Teljes jogkörrel rendelkezik. 

Feladatellátást szolgáló vagyon: 
A Többcélú Társulás tulajdonában lévı (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén 
keletkezı) és a használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban 
szereplı ingó vagyon. 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik. 
(A vagyongazdálkodás részletes szabályait a társulási megállapodás, az SZMSZ és 
egyéb dokumentumok (belsı szabályzatok) tartalmazzák.) 

Képviselet: 
A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 

A Többcélú Társulás vezetıje: 
A Többcélú Társulás vezetıje a Társulási Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnökét a 
Társulási Tanács tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idıtartamára titkos 
szavazással választja meg. 
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Záradék: 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei az Alapító 
Okirat módosítását határozataikban jóváhagyták. 

Szolnok, 2008. június 

Település Polgármester Jegyzı 
Besenyszög …………………. ………………….. 
 Balogh Zoltán Munkácsi György 

Csataszög …………………. …………………. 
 Pomázi Ferenc Dr.Varga Zoltán 

Hunyadfalva …………………. …………………. 
 Vékonyné Házi Eszter Bózsóné Dr.Pravda Erzsébet 

Kıtelek …………………. …………………. 
 Dr.Böhmer Péter Bózsóné Dr.Pravda Erzsébet 

Martfő …………………. …………………. 
 Dr.Bakonyi Péter Balogh Edit 

Nagykörü …………………. …………………. 
 Dr.Veres Nándor Dr.Varga Zoltán 

Rákóczifalva …………………. …………………. 
 Tóth Lajos Dr.Varga János 

Rákócziújfalu …………………. …………………. 
 Papp János Dr.Takács Zsófia 

Szajol …………………. …………………. 
 Szöllısi József Dr.Bartók László 

Szászberek …………………. …………………. 
 Vasas Zsuzsanna Ragály Erika 

Szolnok …………………. …………………. 
 Szalay Ferenc Dr.Szakali Erzsébet 

Tiszajenı …………………. …………………. 
 Puskás Béla Gyapjasné Sepsi Erzsébet 

Tiszasüly …………………. …………………. 
 Pollák Tibor Pál Imre 

Tiszavárkony …………………. …………………. 
 Mészáros Zoltán Hatvani Júlia 

Tószeg …………………. …………………. 
 Dr.Gyuricza Miklós Hasznosné Dr.Nagy Ágnes 
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Újszász …………………. …………………. 
 Molnár Péter Boros Péterné 
Vezseny …………………. …………………. 
 Hatvani Lajos Balláné Berecz Enikı 

Zagyvarékas …………………. …………………. 
 Agócs Gyula Jenesné Paróczai Erika 
 
 
 
5. napirendi pont: 
Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. 
évi fordulójához történı csatalakozásra 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint a pénzügyi bizottság. 
 
Jánosiné dr. Bene Ildikó bejelentette, hogy az együttes bizottsági ülésen mindkét bizottság 
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést. 
 
K é r d é s: 
 
Dr. Füle István érdeklıdött, hogy az „A” és „B” típusú pályázat között mi a különbség, 
illetve a „B” típusú pályázatnál lehet-e menet közben változtatni.  
 
Romhányi Beáta válaszában elmondta, hogy az „A” típusút azok igényelhetik, akik jelenleg 
már felsıoktatási intézményben tanulnak, a „B” típusút pedig azok, akik jövıre kezdik el. 
Nekik háromszor tíz hónap a támogatás, viszont bármikor lehet módosítani, nem muszáj 
folyamatosan letölteni, idıközben változtatni lehet „A” típusúra.  
 
Hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 23 fı – 23 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

233/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. 
évi fordulójához történı csatlakozásról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében az 
alábbi határozatot hozza: 

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához és 
felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a csatlakozásról illetve az on-line adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozatok aláírására. 
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Határid ı: 2008. szeptember 30. 
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:   
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a városi felsıoktatási önkormányzati szociális 
ösztöndíj pályázati rendszer 2009. évi fordulójára 16.000.000.-Ft-ot, azaz tizenhatmillió 
forintot biztosít.  

Határid ı: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 
Végrehajtásban közremőködik:   
Humán 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 jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Gazdasági Igazgatóság 
 Humán Igazgatóság 
 

A 233/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat melléklete 
 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelı Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2008. szeptember 30-ig 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott, Szalay Ferenc, mint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere 
(a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához. 

Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el.   

Szolnok, 2008. szeptember 1. 
P.H. 

……………………………. 

Szalay Ferenc 
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NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

Alulírott, Szalay Ferenc, mint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere 
(a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az 
OKM Támogatáskezelı által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon 
on-line adatbázisban rögzíti. 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Romhányi Beáta 
Beosztása: osztályvezetı 
Születési Idı: 1972. 10. 12. 
E-mail cím: romhanyib@ph.szolnok.hu 
Telefonszám: 56/503-580 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Tóth Tiborné 
Beosztása: segélyezési ügyintézı 
Születési Idı: 1958. 03. 01. 
E-mail cím: totht@ph.szolnok.hu 
Telefonszám: 56/503-583 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Bálintné Horpácsi Ilona 
Beosztása: segélyezési ügyintézı 
Születési Idı: 1960. 11. 15. 
E-mail cím: balintnehi@ph.szolnok.hu 
Telefonszám: 56/503-588 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Sándor Katalin 
Beosztása: segélyezési ügyintézı 
Születési Idı: 1955. 04. 01. 
E-mail cím: sandork@ph.szolnok.hu 
Telefonszám: 56/503-586 

Szolnok, 2008. szeptember 1. 

P.H. 
……………………………… 

Szalay Ferenc 

 
6. napirendi pont: 
Elıterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó, KEOP 
2.3.0. projekt keretében - Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat 
benyújtásához szükséges társulás alapításáról, a társulási megállapodás és az alapító 
okirat elfogadására  
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc kérte a következı pontosítások átvezetését.  
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A határozati javaslat 1. sz. melléklet Társulási Megállapodás VII. fejezet A.) pont „A 
Társulási Tanács” címszó alatt a g.) pont törlésre kerül, a további pontozás ennek megfelelıen 
változik. Ugyanezen fejezetben a 12. oldal 4. bekezdésének 2. mondata törlésre kerül.  
 
Ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen véleményezte a 
városfejlesztési és a pénzügyi bizottság. 
 
Dr. Bozó Andrea ismertette, hogy mindkét bizottság támogatta az elıterjesztést.  
 
K é r d é s: 
 
Tóth Ferenc megjegyezte, hogy a társulás fıtevékenységével létrejön egy olyan szervezet, 
mely tevékenység ellátására, a térségben koncessziós szerzıdéssel létezik már egy társaság. 
Érdeklıdött, hogy a társulás létrejötte nem sérti-e a már létezı társaság mőködését. 
Megkérdezte, hogy a társulás mőködésének milyen anyagi vonzatai vannak, illetve a pályázati 
önrészek mekkora terhet jelentenek Szolnok önkormányzatának.  
 
Fodor György emlékeztetett arra, hogy a kétfordulós pályázat benyújtásáról, magas 
támogatási aránnyal, már korábban döntött a Közgyőlés. A teljes projektre vonatkozó önrészt 
elsı fordulóban kellett vállalni, mely a négy településnél összesen nem érte el a 10 millió 
forintot, ebbıl 6 millió forint körüli összeg hárul Szolnokra. Elmondta, hogy a hatályos 
jogszabály szerint nem lenne feltétlenül szükséges jogi személyiségő társulás létrehozása, 
mivel azt értékhatárhoz köti. Az Európai Unió viszont az uniós források igénybevételéhez 
ragaszkodik a jogi személyiségő társulás létrehozásához. Kiemelte, hogy szeptember végén 
kell benyújtani a második fordulós pályázatot, mely idıpontig már rendelkezni kell egy 
bejegyzett jogi személyiségő társulással. Megjegyezte, hogy az országban a hasonló módon 
létrehozott társulások azokat a tevékenységi köröket jelölték meg, mely célrendszer miatt 
létrejöttek, így ennél a társulásnál a hulladékgazdálkodás körébıl jelöltek meg tevékenységi 
köröket. Hangsúlyozta, hogy mőködési költségek nincsenek, hiszen a társulás képviselıi a 
négy települési polgármester, akik díjazásban egyéb törvények szerint sem részesülhetnek. 
Munkaszervezete pedig a pályázatban megjelölt megvalósításra létrehozott projekt szervezet, 
melynek tagjai már korábban megjelölésre kerültek, alapvetıen a Szolnoki Polgármesteri 
Hivatal munkatársai, illetve a projektbıl finanszírozott, szerzıdött külsı partnerek. 
Hangsúlyozta, hogy a társulás létrehozásával nem kell tartani újabb, eddig nem ismert plusz 
költségek felmerülésétıl.  
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
Tóth Ferenc számára érthetı a társulás létrehozásának szükségessége, ugyanakkor úgy érzi, 
hogy a társulási tanácsot túl nagy hatáskörrel ruházza föl a dokumentum, a társulási tanács 
hatáskörébe utalva az éves költségvetés, az esetleges díjazások és a tagokat terhelı egyéb 
pénzügyi kötelezettségek megállapítását is.  
 
Fodor György reagálásában elmondta, hogy a társulás létrehozása nagyon alapos elıkészítést 
igényelt. Ennek során alkalmazni kellett az ide vonatkozó jogszabályokat, mely tételesen 
tartalmazza, hogy az alapító okiratnak mirıl kell rendelkeznie és milyen pontokat kell 
tartalmaznia. Bízik benne, hogy több módosításra nincs szükség és megtörténik a társulás 
bejegyzése.  
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 

234/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó, KEOP 
2.3.0. projekt keretében -  Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol 
felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a 
II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges társulás alapításáról, a 
társulási megállapodás és az alapító okirat elfogadásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször 
módosított – 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza. 

1. A közgyőlés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, valamint az Alapító 
okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

2. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt okiratok aláírására, 
valamint a társulás létrehozásához szükséges további intézkedések megtételére.  
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 
A határozat végrehajtásban közremőködik:  
Mőszaki Igazgatóság 
Gazdasági Igazgatóság 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 

 
A 234/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 1. számú melléklete 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

 
PREAMBULUM 

 
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei elhatározzák, hogy a 
Magyar Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 16. §-a által biztosított társulási jog alapján a közös érdekek felismerésén 
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alapuló, Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóinak 
rekultivációjának megvalósításának hatékonyabb és célszerőbb megoldását, a közszolgáltatás 
színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, mint közös cél érdekében, 
valamint, együttmőködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elısegítése 
jegyében:  
 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 
képviseli: Szalay Ferenc polgármester 
 

2.  Abony Város Önkormányzata 
2740, Abony Kossuth tér 1. 
képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 
 

3. Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere1.  
képviseli: ifj. Szıllısi József polgármester 

4. Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 
képviseli: Tóth Lajos polgármester  
 

 
Az Önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, 
egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást hoznak létre, 
és biztosítják annak mőködési feltételeit.  

Tagok rögzítik, hogy a Ttv. 16. §-a értelmében jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati 
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a 
vállalt feladataikhoz igazodó arányos teherviselés alapján hozzák létre, a társuló 
önkormányzatok települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációjának hatékonyabb és 
célszerőbb megoldása, és az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív 
Program támogatásának (továbbiakban: KEOP támogatás) projekt céljára történı elnyerése, 
illetve felhasználása érdekében. Tagok a KEOP támogatással kívánják a meglévı települési 
szilárd hulladéklerakóinak rekultivációját megvalósítani, valamint az ehhez szükséges 
gazdasági, pénzügyi és jogi elıfeltételeket biztosítani.  

A Társulás létrehozatalának célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása. 

I.  
A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŐKÖDÉSI TERÜLETE  

 
A Társulás neve: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulása (a továbbiakban: Társulás) 
 
A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.  

A Társulás postacíme: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9. 
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A Társulás mőködési területe: a Tagok közigazgatási területe  

A Társulás tagjainak neve és székhelye:  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 
 
Abony Város Önkormányzata 
2740, Abony Kossuth tér 1. 
 
Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere1.  
 
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

A Társulás bélyegzıje:  

- hosszú bélyegzı (a bélyegzın a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma) 
- körbélyegzı (körben a Társulás neve és székhelye) 
 
A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodás IV. fejezetében megjelölt 
cél(ok) elérése érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre.  

A Társulás hivatalos dokumentumai és szerzıdései:  

A vonatkozó elıírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás 
nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerzıdések esetében a Társulás adószámát 
és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 

 
II.  

A TÁRSULÁS IDİBELI HATÁLYA  
 
A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés idıpontjától a V. pontban 
meghatározott cél megvalósulását követı 5 éves idıtartamra jön létre.  

 
III.  

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA  
 
A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen a Társulás önálló jogi 
személyiséggel, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv.  

A Társulás az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. sz. rendelet 
(a továbbiakban: Ámr.) 15.§ (1) bekezdés a.) pontja és a 15.§ (3) bekezdés b.) pontja 
bekezdése szerint az elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel 
rendelkezı, a 14.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv.  
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A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el a jelen 
megállapodás, a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okirata, valamint az államháztartási 
elıírásoknak megfelelıen.  

A Társulás operatív végrehajtási feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalban a projekt megvalósítására létrehozott projektszervezet végzi.  

Társult önkormányzati Tagok megbízásából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - az 
alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
igazgatóságánál történı törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.  

 
IV.  

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI  
 
A Társulást alapító önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja 
(továbbiakban: Projekt) vált szükségessé a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
beruházás megvalósítására létrejött konzorciumi, valamint önkormányzati döntések 
eredményeképpen.  

Tagok egyetértenek abban, hogy Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatok 
felszíni és felszín alatti vizeinek további szennyezésének megakadályozása, és a 
környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell a lakosságot és 
környezetet is folyamatosan veszélyeztetı régi, mőszakilag nem megfelelı bezárt, illetve 
felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat.  

Tagok kiemelten a települések szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósítás 
érdekében kívánják a projektet megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi és jogi elıfeltételeket biztosítani.   

A hulladéklerakó rekultiváció magába foglalja a tagok felhagyott hulladéklerakóján a 
hulladék jogszabályban meghatározott módon történı rendezését, fedését, takarását, 
növényekkel való telepítését, monitoring kutak kiépítését, szükség szerint biogáz rendszer 
megépítését.   

Közös tevékenységüket olyan kiemelt mőszaki, technikai színvonalon és a környezetet védı 
rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élı lakosság 
számára. Jelen megállapodás ezen együttmőködési szándékuk megerısítésére szolgál.  

A projekt megvalósításához a Tagok nem rendelkeznek elegendı saját forrással, ezért a 
rekultiváció megvalósítása csak nemzeti, illetve uniós támogatás igénybe vételével lehetséges. 
A projekt európai uniós támogatásra jogosult, mert olyan egymással összefüggı beruházás-
igényes környezetvédelmi infrastrukturális projektelemekbıl áll, amelyek lehetıvé teszik az 
érintett térség számára az Európai Unió által felállított környezetvédelmi követelményeknek 
való megfelelést. Tagok elıtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében 
jelentıs támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve 
azok olyan beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 
végrehajtásához.  



 24 

Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából 
igénybe kívánják venni az Európai Unió Kohéziós Alapjának pénzügyi eszközeit és a KEOP 
támogatási rendszerében ahhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatást.  

A hatályos elıírások szerint, ha a KEOP támogatással megvalósuló projekt 
kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a projekt megvalósítására a Ttv. 16. §-a 
szerinti jogi személyiséggel rendelkezı társulás kötheti meg a támogatásra vonatkozó 
támogatási szerzıdést.  

A Tagok megállapítják, hogy a KEOP támogatás igénybevételét érintı, változó jogszabályi 
kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati 
társulás keretében kívánják a projektet megvalósítani.  

 
V. 

ELİZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETEND İ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 
TAGJAI FELADATAI  

 
Tagok rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt elıkészítésére 
irányuló feladatok végrehajtásához KEOP-2.3.0.-1F-2007-0009 azonosító számon regisztrált 
és 2008. június 9-én megkötött Támogatási szerzıdésben vissza nem térítendı támogatásban 
részesül.  
 
Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített célok elérése érdekében, 
önkormányzati felelısségvállalással a Társulás útján pályázatot nyújtanak be a KEOP 
program keretében megvalósuló, hulladéklerakó rekultivációt célzó projektek II. fordulós 
pályázatán igénybe vehetı támogatásra.  

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok kifejezetten 
felhatalmazzák a Társulást, hogy nevükben a támogatási szerzıdést megkösse.  

A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az 
esedékesség idıpontjában alapvetı kötelezettségük.  

A megállapodást, alapító okiratot aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere 
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, és a helyi önkormányzati 
érdekekkel nem ütközı, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely 
szerzıdésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.  

Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a Strukturális Alapok felhasználására 
vonatkozó hazai elıírásokat, a kapott támogatást az arra elıírt sorrendben csak a megjelölt 
beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerzıdésben foglalt 
mindennemő, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megırzési 
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén mőködési stabilitásukat 
nem veszélyeztethetik.  

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történı 
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, 
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belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és 
kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. 
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve mőködı kapcsolódó (pl.: 
üzemeltetési) szerzıdésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-
politikára (rendeletekre) is.  

A Tagok a projekt elıkészítése, megvalósítása, Tagi önerı biztosítása érdekében hozzák létre 
a Társulást és annak szervezeteit. Mőködésük idıtartama alatt, annak keretében a közösen 
létrehozott, illetve a KEOP támogatási rendszerben közremőködı szervezetek útján az alábbi 
feladatok teljesítését vállalják:  

1.) Az együttmőködési kötelezettség terén:  

- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttmőködnek egymással; 
- Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása 
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendık; 
- Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlıdését szem elıtt tartva, az itt 
lefektetett elveket betartják, a késıbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a 
Társulás mőködését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintı joghatályos döntéseiket 
idıben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a 
támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidıre teljesítik; 
- Elıre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban, a KEOP 
támogatási pályázatában, az EU Önerı Alap pályázatában, illetve a KEOP elıírásokban 
foglalt rendelkezéseket; 
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el,  
- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti idıszakos üzemeltetésére 
vagy annak biztosítására. 
 
2.) Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  
 
- A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése, így 
különösen az Európai Unió KEOP támogatási programjában való részvétel; 
- Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás mőködési 
költségeinek biztosítására; 
- A projekt kidolgoztatása; 
- A mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
- A KEOP támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 
- Közbeszerzési eljárások kiírása, az eljárás lefolytatatásában közremőködés, a megkötött 
szerzıdések ellenırzése; 
- Minıségbiztosítási követelmények érvényre juttatása; 
- Költségfelosztás elfogadása a települések között; 
- Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
- Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 
dokumentálása;  
- Civil szervezetek bevonása; 
- Tervezési és építési feladatok közbeszereztetésében, engedélyek megszerzésében való 
közremőködés; 
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- A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 
támogatható a KEOP támogatásból); 
- Szakértıi munka koordinálása; 
- Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 
 
 
3.) Mőszaki területen: 
  
- Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és azok fenntartása és IV. fejezetben 
foglaltak szerint; 
- Helyszín elıkészítése és építés; 
- Együttmőködés a kivitelezı(k)kel; 
- az ún. Mérnöki (projekt felügyeletét, mőszaki ellenırzését biztosító), szakértıi, építési és 
eszközbeszerzési szerzıdések megkötése; 
- Mőszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése; 
- Mőszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele; 
- A projekttel összefüggı egyéb felmérések, mőszaki megoldások, szervezési feladatokban 
való részvétel;  
- A projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer tulajdonjogi átvétele. 
 
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás 
iránti kérelem befogadása elıtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhetı. Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy a támogatási kérelemben részletezett munkálatok még nem kezdıdtek 
meg.  
Tagok tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz főzıdı speciális 
szabályokat.  

 
VI.  

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE  
 
A Társulás tagjai a Ttv. 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében felhatalmazással 
élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejő módosítása mellett – az 
alábbi feladat- és hatásköröket:  

A Társulás az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott köztisztaság és települési köztisztaság 
biztosítása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat, mint a projekt 
megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban és az alapító okiratban 
meghatározott mőködési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és 
ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.  

A Társulás fı tevékenysége:  

TEÁOR 41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése 
TEÁOR 38.11'08 Nem veszélyes hulladék győjtése 
TEÁOR 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
TEÁOR 38.31'08 Használt eszköz bontása 
TEÁOR 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása 
TEÁOR 39.00'08 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
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TEÁOR 42.99'08 Egyéb m.n.s. építés 
TEÁOR 43.11'08 Bontás 
TEÁOR 43.12'08 Építési terület elıkészítése 
TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása  
 

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 
Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 
 

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 
VII.  

A TÁRSULÁS SZERVEZETE  
 
Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak 
meg:  

Szervezeti rendszer:  

a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

b) A Társulás felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

c) A törvényességi ellenırzés szerve: Észak Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 

d) A Társulás vezetıje, képviselıje: Társulási Tanács Elnöke 
 
e) A KEOP projekt végrehajtó és pénzügyi szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal a projekt megvalósítására létrehozott Projektszervezete (Projektszervezet) 

A) 
A TÁRSULÁSI TANÁCS   

A Ttv. 10.§-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.  

A Társulási Tanács Tagja akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes 
képviselı útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást legkésıbb a Társulási 
Tanács ülésének megkezdéséig köteles a meghatalmazott Társulási Tanács Tagja a Társulási 
Tanács elnökének átadni.  
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Amennyiben a polgármester képviselı személyében változás következik be, úgy e változásról 
a Tag a Társulási Tanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester 
polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester 
személyében bekövetkezı változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.  

A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megilletı szavazati jog mértéke a projekt 
lerakónkénti bekerülési költsége arányában, figyelemmel a Ttv 10.§ (3) bekezdésében foglalt 
korlátra  az alábbiak szerint alakul: 

Szavazati arány 
Szolnok  49 
Abony   30 
Szajol     6 
Rákóczifalva  15 

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által átruházott feladat-és hatásköröket.  

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:  

a.) a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves beszámolójának 
(mérlegének) elfogadása;  

b.) a Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának véleményezése;  

c.) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztása, esetleges díjazásuk 
megállapítása, visszahívásuk;  

d.) eseti vagy állandó szerv létrehozása, a vezetıje megválasztása, mőködési rendjének 
meghatározása, a munkaszervezet kialakításával kapcsolatos kérdések;  

e.) mőködési hozzájárulás és a Tagokat terhelı egyéb pénzügyi kötelezettség megállapítása, a 
Tagokat a Társulással szemben terhelı fizetési kötelezettsége mértékének és arányának 
meghatározása;  

f.) a tag kizárása és a Társulás megszőnésének elhatározása, amely a valamennyi Tag 
képviselı-testületek minısített többségő határozata esetén lép hatályba,  

g.) a megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 
meghatározása;  

h.) a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, idıbeli elırehaladásának elemzése és 
értékelése;  

i.) a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum 
érdekében, illetve a végrehajtás során felmerülı egyéb problémák körében;  

j.) minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a hatáskörébe von.  
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A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projekt elırehaladását, valamint 
megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a projekt menedzsment 
alapvetınek és közös érdekkörbe tartozónak minısít.  

A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselı-testületeknek kötelesek évente 
legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a társulásban végzett 
tevékenységükrıl.  

A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthetı, ha a tagönkormányzatok képviselı-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, az alapító okiratot, és a 
társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló 
elfogadásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja. A Társulási Tanács 
ülését össze kell hívni, ha a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben 
kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejő megjelölésével a Társulási Tanács 
elnökénél indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva azt az 
Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje kezdeményezi.  

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács 
elnökének akadályoztatása esetén az elnök-helyettes, annak akadályoztatása esetén az ülést 
bármely tag összehívhatja.  

Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitőzött idıpontja elıtt 8 nappal 
kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell 
hozzá – amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó elıkészítı anyagokat, 
írásbeli elıterjesztéseket. Aki a Tagok részérıl kéri a meghívót és az ülés anyagait részére 
elektronikus úton is meg küldeni.  

Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen 
van.  

Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni változatlan napirendi 
pontokkal, az eredeti idıpontot követı 8 napon belüli idıpontra.  

A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek 
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  

Tanács ülésére szükség szerint meg lehet hívni a projekttel foglalkozó kormányzati szervek 
projekt felelıseit. 

Az ülésen a tagok képviselıi nyílt szavazással döntenek a napirendben jelzett kérdésekben. A 
napirenden szereplı határozati javaslat elfogadásához a jelen lévı tagok szavazatainak több, 
mint a felének megfelelı szavazati arány szükséges. A Társulási Tanács határozatai a meg 
nem jelent Tagokra is kötelezı érvényőek. 
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Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag 
képviselıje jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselı 
hozzájárul.  

A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének 
igen szavazata szükséges.  

Az ülést a Tárulási Tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy 
ülésen jelen lévı képviselık közül az ülésen választott levezetı elnök vezeti.  

A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzıkönyv 
tartalmazza az ülésen résztvevı képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerő eredményét és a hozott 
határozatokat. A jegyzıkönyvre az Ötv. 17. §-a szerinti, a képviselı-testület ülésérıl készített 
jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az ülés 
elnöke és a Társulási Tanács által a jegyzıkönyv hitelesítésére az ülésen megválasztott 
képviselı írja alá.  

A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és az Észak-Alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıjének. A jegyzıkönyv megküldésérıl az Elnök 
gondoskodik.  

A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott nyilvántartást 
kell vezetni. E nyilvántartásba bármely Tag betekinthet, arról másolatot igényelhet. 
 
B) 
A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE - ELNÖKHELYETTESE   

A Társulást az Elnök képviseli.  

Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik.  

Az Elnök feladathatáskörébe tartozik a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok 
döntéseinek végrehajtása.  

Az Elnök a tevékenységérıl a Társulási Tanács ülésének számol be.  

Az Elnök a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok elıtt, 

b. a Társulás számlavezetésérıl gondoskodik, 
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplı adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító 
okirat módosítását követı 15 napon belül, 

d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 
e. összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítésérıl, 
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi, 
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h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
j. ellátja mindazon feladatokat, melyet jelen megállapodás, az alapító okirat, illetve a 

Társulási Tanács számára elıír, 
k. benyújtja a KEOP pályázatot a Közremőködı Szervezethez, 
l. a támogatási szerzıdést aláírja; 
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselıik, a 

hatóságok, közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közremőködı bármely érdekeltet; 

n. a projekt megvalósítása érdekében szükséges eljárást lefolytatja, megköti a 
szerzıdéseket  

o. biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megırzését a projekt 
lezárását követı 5 évig; 

p. átveszi a tagsági kérelmeket, és azokat az ülés elé terjeszti, 
q. gondoskodik a Társulás munkaszervezetének kialakításáról, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

Az Elnök teljes körő, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97.§ (1) 
bekezdésében meghatározott felelısséggel tartozik a Társulás jogszerő tevékenységéért, a 
Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás 
elnöke a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni, a. Kötelezettségének megszegésével 
okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel  

Az Elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási 
kötelezettséggel - jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı szervezet létrehozására 
a Társulás költségén.  

Az Elnök tevékenységét segítı munkaszervezet azonos a Projektszervezettel.  

Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási 
Tanács ellenırzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelıen gazdálkodik; a mőködéssel járó költségeket a befizetett 
mőködési hozzájárulás fedezi.  

A Társulási Tanács Elnökét és Elnök-helyettesét a Társulási Tanács a tagok egybehangzó 
szavazatával tagjai sorából választja meg.  

Az Elnökhelyettes megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelıen 
irányadók.  

A Társulás Elnökhelyettese az Elnök munkáját segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesíti.  

Az Elnök döntéseirıl, intézkedéseirıl a következı ülésen köteles beszámolni.  

Az Elnök tisztsége megszőnik:  

a.) a határozott idı leteltével  
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b.) az Elnök lemondásával,  

c.) az Elnök halálával,  

d.) az Elnök polgármesteri minıségének megszőnésével,  

e.) az Elnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszőnésével,  

f.) visszahívással.  

Az Elnök a tisztségérıl bármikor legalább egy hónapos lemondási idıvel lemondhat. 
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az 
elnökhelyettesi megbízatás nem szőnik meg.  

Az elnök tisztség lemondáson kívüli bármely okból történı megszőnése az Elnökhelyettes 
köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának 
céljából.  

Az elnökhelyettesi tisztség bármely okból történı megszőnése az Elnök köteles 15 napon 
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnökhelyettes megválasztásának céljából.  

Az Elnököt a Társulási Tanács ülése a tagok többségi szavazatával bármikor jogosult 
visszahívni. 
 
C.) 
PROJEKTSZERVEZET  

A Társulás a KEOP projekt végrehajtó munkaszervezete – a Társulási Tanács Elnökének 
polgármesteri hivatali székhelyén- a Polgármesteri Hivatal projekt megvalósítására létrehozott 
Projektszervezete.  

A Projektszervezet vezetıje felelıs a projekt végrehajtásáért, elırehaladásáért. 
 
A Projektszervezet szervezeti felépítését, feladat– és hatáskörét jelen megállapodás 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
VIII.  

A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLEN İRZÉSE 
 
 
Tagok jelen megállapodással az Ámr. 13. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás 
felügyeleti szerveként a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki.  
 
A Társulás felett az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetıje törvényességi 
ellenırzési jogot gyakorol.  
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A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerőségi és 
gazdasági szempontból ellenırzik a Társulás mőködését.  

A polgármester évente legalább egyszer a képviselı-testületének beszámol a Társulás 
tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  

A Társulás mőködésének ellenırzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  
Az ellenırzésre vonatkozó igényt az ellenırzés megkezdése elıtt legalább 8 nappal korábban 
a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenırzés körét, és az 
ellenırzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.  

A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenırzést végzı Tag az általa igényelt 
bármely, a Társulás gazdálkodására és mőködésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt 
megvizsgálhassa. 
A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból 
szakértıt kérhet fel.  

A Tag a vizsgálata eredményérıl a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni 
az ellenırzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 

A Társulás külsı pénzügyi ellenırzését az Állami Számvevıszék látja el. A Társulás Tagjai 
tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatás felhasználásának ellenırzésére jogosult, 
jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenırizni 
jogosultak.  

A Társulás és a Tagok kötelesek tőrni és elısegíteni a KEOP közremőködı szervezet, a 
KEOP irányító hatóság, a KEHI, az Állami Számvevıszék, a Magyar Államkincstár, az 
Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevıszéke vagy egyéb, jogszabályban 
megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenırzéseket.  

A Társulás belsı pénzügyi ellenırzést  

a) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenység,  

b) a belsı ellenırzési tevékenység és  

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenırzési tevékenységek központi harmonizációja, 
szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek 
alkalmazásának ellenırzése útján kell ellátni.  

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés a Társuláson belül a Társulási 
Tanács által folytatott elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer, amelynek 
létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelıs.  

A Társulás belsı ellenırzésének kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl az Elnök köteles 
gondoskodni. A belsı ellenırzést végzı személy vagy szervezet tevékenységét az elnöknek 
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az elnöknek küldi meg.  

Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  
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IX.  

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE  
 
A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt általános 
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás az ügyleti meghatalmazás 
anyagi jogi feltételei szerint adható.  

A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 
írt vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét 
önállóan írja alá.  

X. 
A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNA K 

FELTÉTELEI  
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat 
ellátó egyes költségvetési intézményekrıl szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben 
foglaltak az irányadók. 
 
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke 
jogosult. 

 
XI.  

A TÁRSULÁSI TAGSÁG  
 
A) 
A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE   

A önkormányzatok tagsági viszonya a Társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  

A Társuláshoz bármely, a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat. 

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat 

a.) elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a projektre 
vonatkozó egyéb szerzıdés(ek) tartalmát, esetlegesen a Társulásban részvétele kapcsán 
támasztott egyéb követelményeket; 

b.) elismerje magára nézve kötelezıen a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott 
határozatait; 
c.) a társuló önkormányzatok (a korábbi Tagok) képviselı-testületei minısített 
szavazattöbbséggel meghozott döntésével a csatlakozást elfogadják; 

d.) eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve kötelezettséget 
vállaljon az önkormányzati önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésére. 
 
A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékát a Társulási Tanács Elnökének jelentheti be. 
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A bejelentéshez csatolni kell az önkormányzat képviselı-testületének a társuláshoz való 
csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a Tagok közötti egyéb szerzıdés(ek), valamint a 
Társulási Tanács már meghozott döntéseinek elismerésére, az elıírt pénzügyi kötelezettségek 
vállalására vonatkozó döntését. 

A csatlakozást elfogadó vagy elutasító tagi döntéseket a Társulási Tanács Elnöke – az utolsó 
képviselı-testületi döntést követıen közli a csatlakozni kívánóval. 

A csatlakozni kívánó e döntés kézhezvételétıl számított 30 napon belül jogosult a 
Társuláshoz csatlakozni. 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát, valamint a Társulási 
Megállapodást módosítani kell, és a változást be kell jelenteni a Magyar Államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervezeti egységénél.  

B) 
A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTS ÉGEI   

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló 
tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó egyéb szerzıdés(ek)ben, illetve a Társulási 
Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, a projekttel 
kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeit határidıben teljesítse.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának 
eléréséhez a tıle elvárható támogatást nyújtsa.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 
rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a 
Társulás mőködéséhez szükségesek.  

Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselı-testületeinek a határozata 
szükséges, akkor a döntéshez szükséges elıterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselı–
testületének soron következı ülésére elıterjeszteni, és a döntésrıl a Társulási Tanács elnökét 
értesíteni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselıje útján – szavazati joggal 
részt venni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 
 
C.) 
A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZ ŐNÉSE  

A társulási tagság megszőnik:  

a.) a Tag felmondásával,  

b.) kizárással,  

c.) a Társulás megszőnésével.  
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A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a felmondással és kizárással 
kapcsolatos felelısségi szabályokat.  

A Tag a Társulási megállapodást csak az adott év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - 
mondhatja fel. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített többséggel 
meghozott döntést a Tag képviselı-testülete legalább három hónappal korábban köteles 
meghozni, és a Társulási Tanács elnökével és a Társulás tagjaival közölni.  

A Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a KEOP 
támogatásra vonatkozó támogatási szerzıdésben foglaltakat. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják, 
hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a 
Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a KEOP támogatás 
közremőködı szervezettel történt egyeztetést követıen élnek.  

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendı önrész és egyéb 
pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerő követelése, amelyet a 
Társulás minden esetben érvényesíteni fog.  

A Tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen 
kártérítési felelısséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással 
összefüggı kárra és hátrányos jogkövetkezményekre vonatkoztatják, amelyet a további Tagok 
elszenvedni kénytelenek.  

Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti 
vissza.  

A Társulás tagját a Társulási Tanács egyhangú döntésével a Társulásból a naptári év utolsó 
napjával kizárhatja, ha a Tag a megállapodásban meghatározott valamely lényeges 
kötelezettségét megszegi, illetve annak határidıre nem tesz eleget, és azt ismételt felhívás 
ellenére sem pótolja, és ha a Társulásban részt vevı képviselı-testületek több mint fele 
minısített többségő határozatba foglalja elhatározását. Ilyen kötelezettségszegésnek minısül 
különösen a mőködési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.  

A kizárásról szóló határozat meghozatala elıtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg 
kell hallgatnia.  

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól. 

 
XII.  

A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA  
 
A)  
A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁS BEVÉTELEI  
 
A Projekt finanszírozását az Európai Uniós KEOP támogatása, központi költségvetési 
társfinanszírozás és saját finanszírozás együttesen biztosítja.  
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A Társulás vagyona/bevétele elsısorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott 
vagyoni eszközökbıl áll. 

 
A Társulás bevételei különösen: 

- a Tagok által a mőködési költségekre átadott vagyoni eszközök, 

- a Tagok által a beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök, 

- a beruházásban résztvevı lakossági társulat által az önrész finanszírozására átadott pénzügyi 
eszközök,  

- a Társulás pályázat útján elnyert pénzügyi források.  

A Társulás mőködési költségeinek finanszírozása tárgyában, a tárgyévben esedékes 
befizetések ütemérıl és mértékérıl minden évben, az év elején a Társulási Tanács dönt, hogy 
azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelı 
mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács 
határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházásban résztvevı lakossági társulat a Társulással megkötött pénzeszköz átadási és 
átvételi szerzıdés alapján nyújtja az anyagi hozzájárulást a Társulás bevételeihez. 
 
A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele, a Társulás által elnyert további 
támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 

A Társulás induló vagyonnal nem rendelkezik. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni 
hozzájárulásukat a Társulás rendelkezésére akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy 
a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követı 15 
napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 

A Társulás a Tagok által alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás mőködés 
során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.  
 
A Társulási Tanács ülése jogosult a Tagok számára további befizetési kötelezettséget 
meghatározni, és megjelölni az egyes Tagok hozzájárulásának mértékét. 
 
Eltérı megállapodás hiányában a Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás a tagokat a 
beruházási hányadok arányában terheli.  

Ha a Társulás gazdálkodása veszteséges, úgy a Társulási Tanács határozata nélkül is köteles 
minden Tag – a beruházási hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges 
hozzájárulást az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelölt határidıben 
befizetni. 
 
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. 
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A Társulási beruházás következtében létrejövı létesítmények megvalósításához szükséges 
saját finanszírozást az adott létesítmény leendı tulajdonosaként megjelölt Tag biztosítja.  

A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következık:  

- saját forrás (azaz a beruházási költségek támogatásból nem fedezett hányada), valamint 
- a járulékos költségek. 

A szállítói számlák esedékességekor a támogatási szerzıdésben foglaltak, illetve a vonatkozó 
jogszabályi elıírások szerint a Projektszervezet szervezet utalja át a projekt lebonyolítási 
számlára a szállítói számlára esı sajáterı-hányadot, amelynek társönkormányzatoktól beutalt 
részének megfelelı idıben a Társulás elkülönített célszámláján kell rendelkezésre állnia.  

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk esı és az adott évben esedékes sajáterı-
hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelı összeget az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják, illetve számlavezetı bankjuktól a 
fizetés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot kérnek.  

A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Projektszervezet felhívása alapján, a szükséges 
ütemezésben teljesítik. Az átvállalt feladatokhoz kapcsolódó, az elméleti érdekeltség alapján 
kiszámítandó saját finanszírozás is az elıbb definiált részelemekbıl áll.  

Tagok vállalják, hogy évente a Társulás átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes 
megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen 
kikényszeríthetıek.  

Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul 
hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeik biztosítására a Társulás SZMSZ-ben 
szereplı biztosítékok nyújtását kérheti tılük a Tanács.  

B) 
A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖV İ LÉTESÍTMÉNYEK 
TULAJDONJOGA ÉS ÜZEMELTETÉSE   

Tagok megállapodása értelmében a szilárd hulladéklerakók az adott települési önkormányzat 
tulajdonában maradnak.  

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Társulás 
ezen vagyonelemeket a nevezett Tagoknak köteles aktiválásukat követıen átadni. A 
vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt 
elıírásokat teljesíteni kell.  

A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a 
fenntartási kötelezettség fennállásáig, azaz 5 évig csak az Irányító Hatóság Vezetıjének 
elızetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával idegenítheti el. 
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A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt 
önkormányzatok és a majdani üzemeltetık kötelesek lesznek ésszerően együttmőködni a 
környezet terhelésének csökkentése érdekében.  

 
XIII.  

A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZ İ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍ TÉKOK  

 
Tagok egyenként jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk 
esı és az adott évben esedékes sajáterı-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek 
megfelelı összeget (azaz a saját finanszírozás éves részét) az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi forrást meghatározzák.  
A Tagok által a projekt megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 
társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali 
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Tudomásul veszik továbbá, hogy 
késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét (amely azonban nem 
lehet kevesebb mint a törvényes késedelmi kamat) köteles késedelmi kamatként megfizetni a 
Társulásnak. 
 
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet, 
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali 
beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 
 
Tagok vállalják, hogy a közremőködı szervezet részére a támogatási szerzıdésben 
biztosítandó biztosítékok és szerzıdéses kötelezettségek teljesítése érdekében 
együttmőködnek a Társulással, vállalják a támogatási szerzıdésben és a Társulási Tanács 
döntéseiben igényelt biztosítékok nyújtását és az egyedi biztosítéki megállapodások 
megkötését, és elfogadják, hogy a teljesítés fedezetére a Társulás a Tagi sajáterı-hányadnak 
és az arányos járulékos költségeknek megfelelı összeg megfizetésére egyéb biztosítékokat is 
kérhet. 
 
A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkezı késedelmekkel, támogatási 
szerzıdéstıl történı eltérésekkel (az ellenırzések során feltárt hibákkal) és a támogatási 
szerzıdésben vállalt (ellenırzéstőrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt 
okozó Tag a felelıs.  

A Tagok kijelentik, hogy a KEOP pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerzıdésben 
és mellékleteiben foglaltakat a Társulás útján magukra nézve kötelezınek fogják tekinteni. 
Elfogadják, hogy a támogatást nyújtó szervezettel szemben, a Társulás által megkötött 
támogatási szerzıdés alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelıen lesznek 
felelısek. 

 
XIV.  

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE 
 
A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. A Társulást a Tagok a projekt 
megvalósítására hozzák létre.  
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A Társulás megszőnik, ha  

- Társulás valamennyi Tagja elhatározta a Társulás megszőnését; 

- Tagok száma egy Tagra csökken, 

- bíróság jogerıs döntése alapján 

- jelen megállapodás II. fejezetében meghatározott idı eltelte után 

A Társulás megszőnése esetén Tagok a megszőnés idıpontjával egymással elszámolni 
kötelesek. A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel.  

Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 88.§ (3) bekezdése szerint a 
Társulás megszüntetésérıl megszüntetı okiratban intézkednek, amely rendelkezik a 
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekrıl is.  

 
 

XV. 
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA  

 
A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 
Társulás célját képezı projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelı 
nyilvánosság biztosítása, melyet a Tagok a KEOP pályázatban foglalt nyilvánossági terv 
szerint végeznek.  

A nyilvánossági tervben foglaltaknak megfelelıen a tagok kötelezettséget vállalnak 
közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján a lakossági tájékoztatásra. Fentiek mellett a 
Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülı szervezeti rendszernek is 
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elısegítése, szervezése. A 
Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, 
hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali 
szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a 
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal mőködése 
biztonságának megırzésére is. 

Tagoknak a teljes pályázati és beruházási idıszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást 
kell nyújtaniuk a településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas 
arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése, 
írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.)  

 
XVI.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselı-testületei 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges. 
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Az Ámr. 10.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek az elıírt tartalommal a felügyeleti 
szerv által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatot kötelesek készíteni.  

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére 
jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi 
képviselıket. 
 
 
Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetıleg érvényessé váljon, és a 
szerzıdés céljának és az aláíró Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerzıdési kikötés 
érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a 
jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.  

A Felek közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Arra az esetre, 
ha a jogviták békés úton történı rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet 
eredményre, a Felek jogvita esetére alávetik magukat a Szolnok Városi Bíróság, hatáskörtıl 
függıen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.  

A jelen megállapodás a tárgyát képezı ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes 
megállapodást tartalmazza. A jelen megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése 
csak írásban és a Felek által szabályszerően aláírt formában érvényes.  

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 
különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkezı képviselı-testületeik a jelen 
megállapodást megfelelıen elızetesen (minısített többségő határozattal) jóváhagyták, és az a 
jelen megállapodás aláírását követıen a Tagokra nézve érvényes és kötelezı. 
 
Mellékletek:  
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Szolnok  Megyei Jogú Város Önkormányzata részérıl:  
 
…………………………. …………………………… 
     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  
     polgármester    jegyzı 
 
Abony Város Önkormányzata részérıl:  
 
…………………………. …………………………… 
Romhányiné dr. Balogh Edit  dr. Németh Mónika 
polgármester     jegyzı 
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Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata részérıl:  
 
…………………………. …………………………… 
Tóth Lajos     dr. Varga János 
polgármester    jegyzı 
 
Szajol Község Önkormányzata részérıl:  
 
…………………………. …………………………… 
ifj. Szıllısi József   dr. Bartók László 
   polgármester           jegyzı 
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1.számú melléklet 
Projektszervezet  

szervezeti felépítése, feladat– és hatásköre 

Funkció/beosztás Fı feladatok Munkaid ı 
szükséglet 

Fodor György 
Projektmenedzsment 
szervezet vezetıje 
 
 

� A szakértı felelısségi körébe tartozó 
munka, feladatok szakmai irányítása, 

� Módszertani irányítás, minıségbiztosítás 
� A csoportok vezetése 
� A szakmai munka összehangolása 
� A projekt részletes elıkészítése 
� A projekt terv, mőködési rend és erıforrás-

keretek betartása 
� Folyamatos együttmőködés az ügyféloldali 

projektmenedzserrel 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

 
 
 
Zabláczki-Balogh Éva 
Projekt titkár 
 

� Projekttel kapcsolatos adminisztratív és 
szervezési feladatok ellátása 

� Az érintettekkel való kapcsolattartás 
� A szakértıi csoportok közötti operatív 

harmonizáció 
� A workshopok, egyeztetések konzultációk 

megszervezése 
� A jelentések idıben történı leszállítása 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Majoros Tamás 
Mőszaki terület 
 

� A mőszaki vonatkozású feladatok 
koordinálása, végrehajtása, ellenırzése.  

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Ráczné Terenyei Márta 
Minıségügyi felelıs 
 

� Minıségügyi feladatok koordinálása, 
végrehajtása, ellenırzése. 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Tóthné Halasy Edit 
Pénzügyi terület 
 

� A projekttel kapcsolatos finanszírozási 
feladatok ellátása. 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Ferenczi Erika 
Számviteli terület 

� Könyvviteli-számviteli feladatok ellátása és 
koordinálása, beszámolási kötelezettség 
végrehajtása 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Dr. Dagonya András 
Jogi terület 

� Jogi tanácsadás, a projekt jogi vonatkozású 
feladatainak ellátása 

Eseti 

Terjékiné Kalocsai Ágnes 
Belsı ellenırzés 
 

� A projekt szakszerő lebonyolításának 
folyamatos ellenırzése 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben 

Pókász Endre 
PR, a nyilvánosság 
tájékoztatása 
 

� A projekttel kapcsolatos PR, nyilvánosság 
tájékoztatásához kapcsolódó feladatok 
koordinálása, elvégzése, ellenırzése. 

Folyamatosan 
nem teljes 
munkaidıben  

Baranyiné Sárközi Erika 
Könyvvizsgáló 
 

� Projekttel kapcsolatos könyvvizsgálóval 
való kapcsolattartási feladatok ellátása, 
pályázati források lehívásában, 
elszámolásában való közremőködés 

Eseti 
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A 234/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 2. számú melléklete 
 
 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulás 

(költségvetési szerv) 
Alapító Okirata  

 
 
1.) A költségvetési szerv neve: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás 
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 5000, Szolnok Kossuth tér 9. 
 
3.) A költségvetési szerv feladatai:  
 
A költségvetési szerv az államháztartás részét képezı olyan jogi személy, amely a társadalmi 
közös szükségletek kielégítését szolgáló, alapító okiratban meghatározott állami feladatokat 
alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel 
végzi. 
 
A költségvetési szerv illetékességi területe Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva 
önkormányzatainak illetékességi területe. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységként az alábbi feladatokat látja el: 
Az intézmény szakágazati besorolása, alap szakfeladata és további szakfeladatai:  
Szakágazat: 841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 
Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 
Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 
 
4.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 
A Társulás az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján 
folytatja. 
 
A Társulás a gazdálkodásáról évente a jogszabályokban megjelölt határidıben elkészíti a 
mérleget és a beszámolókat. A mérleg és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítéséért a 
Társulás elnöke felel.  
 
A mérleget és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a Társulási Tanács ülése fogadja el. 
 
5.) A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
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6.) A költségvetési szerv alapítói: 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 
 
Abony Város Önkormányzata 
2740, Abony Kossuth tér 1. 
 
Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere1.  
 
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 
 
 
7.) A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének és a vezetıi tisztség megszőnésének 
rendje: 
 
A költségvetési szervet a Társulási Tanács elnöke képviseli. 
 
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács ülése választja meg. 
 
Az elnök akadályoztatása esetére a Társulási Tanács által megválasztott elnök-helyettes jár el 
az elnök jogkörében. 
 
Az elnök tisztsége megszőnik: a határozott idı leteltével, az elnök lemondásával, az elnök 
képviselıi tisztségének megszőnésével, az elnököt jelölı tag tagsági viszonyának 
megszőnésével és visszahívással. 
 
Az elnök a tisztségérıl bármikor legalább egy hónapos lemondási idıvel lemondhat. 
 
Az elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. 
 
8.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
9.) A költségvetési szerv az Áht. 88.§ (5) bekezdése értelmében a költségvetési szervek 
törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzésével jön létre.  
 
Szolnok, 2008.  
 
 
Szolnok  Megyei Jogú Város Önkormányzata részérıl:  
 
 
 
…………………………. …………………………… 
     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  
     polgármester    jegyzı 
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Abony Város Önkormányzata részérıl:  
 
 
…………………………. …………………………… 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit  dr. Németh Mónika 
polgármester     jegyzı 
 
 
 
Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata részérıl:  
 
 
…………………………. …………………………… 
Tóth Lajos     dr. Varga János 
polgármester    jegyzı 
 
 
Szajol Község Önkormányzata részérıl:  
 
 
…………………………. …………………………… 
ifj. Szıllısi József      dr. Bartók László 
polgármester    jegyzı 
 
 
 
 
7. napirendi pont: 
Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város számlavezetı hitelintézetének közbeszerzési 
eljárással történı kiválasztásának megindítására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc kérte a számítógépes programban az elıterjesztés alatt található kiegészítést 
tárgyalási alapnak tekinteni.  
Az elıterjesztés 2. oldalán található táblázat 1. sora helyébe a következı szövegrész kerül: 
„Saját számlák közötti átvezetés”. A 3. oldalon lévı táblázat helyébe az elıterjesztés 
kiegészítésének 3. oldalán található táblázat tartalma kerül beírásra.  
 
Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy egy önkormányzatnak csak egy számlavezetı 
pénzintézete lehet, mely a város önkormányzatánál hosszú évek óta ugyanaz a pénzintézet. Ez 
a monopólium meghatározza, hogy a pénzintézet milyen díjakat számít fel. A pénzintézet 
rendszerszinten megemelte a díjakat, így elsısorban a folyószámla kamatát is, mely a 
költségvetésben a legtöbb kiadást jelenti. Így fogalmazódott meg célként, hogy az 
önkormányzat elsısorban nem a folyószámla vezetés díját, hanem a folyószámlahitel kamatát 
csökkentve versenyeztesse meg a pénzintézeteket. Megjegyezte, hogy ennek során komoly 
szakmai egyeztetéseket is végeztek több megyei önkormányzattal. A számlavezetı 
pénzintézet kiválasztása nagyon hosszú folyamat, ezért volt szükség arra, hogy ezt az 
elıterjesztést a rendkívüli ülésen tárgyalja a Közgyőlés. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
pénzintézet kiválasztása nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás során történhet meg, mely 
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nagyon komoly, alapos munkát igényel. A legfontosabb szempont, hogy csak és kizárólag a 
jelenleginél elınyösebb feltételek esetén vált az önkormányzat számlavezetı pénzintézetet, 
ezért érvényességi feltétel lett az, hogy aki a jelenlegi pénzintézetnél elınytelenebb ajánlatot 
ad, mind folyószámla vezetés, mind folyószámlahitel kamat tekintetében, az érvénytelen. A 
súlyozásnál a folyószámlahitel kamata volt a költségvetés szempontjából a legfontosabb. A 
jelenlegi szerzıdés naptári év elsejére engedi meg a szerzıdést felmondani, két hónappal 
megelızve azt, így a gyorsított nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás során, a szeptember 05-
ei közbeszerzési hirdetmény megjelenésétıl számolva reális az esély arra, hogy október végén 
szerzıdést lehet kötni az új számlavezetı pénzintézettel. Megjegyezte, hogy nem feltétlenül 
cél a pénzintézet váltása, hogy a közbeszerzési eljárás során a jelenlegi pénzintézet kondíciói 
elınyösebb irányba változnak. Beszámolt arról, hogy komoly gondolkodást igényelt a 
folyószámla vezetés idejének megjelölése, hiszen az önkormányzat és intézményei nem bírja 
el az éves pénzintézetváltást, és a pénzintézetnek is fel kell készülnie különbözı 
infrastruktúrával arra, hogy az önkormányzat számláit vezesse. Emiatt 4 éves idıtartam került 
a kiírásban megjelölésre, amin belül nem lehet felmondani az egyébként határozatlan idejő 
szerzıdést, viszont négy év után az önkormányzat elégedettsége alapján eldöntheti, hogy 
választ-e más lehetıséget, vagy a határozatlan idejő szerzıdést továbbra is érvényben tartja. 
Kérte, hogy támogassák az elıterjesztést.  
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság. 
 
Dr. Bozó Andrea: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 
235/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat 
Szolnok Megyei Jogú Város számlavezetı hitelintézetének közbeszerzési 
eljárással történı kiválasztásának megindításáról 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen 
módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a közbeszerzésekrıl 
szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtését szolgáló aktív adósságszolgálati 

rendszer jelentıs megtakarításainak fenntartása, valamint a szőkös önkormányzati 
források hatékony felhasználása érdekében a Közgyőlés egyetért azzal, hogy Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa felügyelt 7 önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezı költségvetési intézmény, valamint a Szolnok Városi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat és Szolnok Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközeinek 
kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására, munkabér-hitel és folyószámla-hitel 
nyújtására, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb banki szolgáltatásokra 2008. évben két 
szakaszból álló, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra, az alábbiak 
szerint: 
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1. Közbeszerzés tárgya:  
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és 7 önállóan gazdálkodó intézménye, 
valamint Kisebbségi Önkormányzatai bankszámlavezetése, továbbá 2,5 milliárd Ft 
összegő folyószámlahitel-keret és 500 millió Ft összegő munkabér-hitel keret biztosítása 
az Önkormányzat számára határozatlan idıre.  
 
2.    Érvényességi feltételek: 
 
Amennyiben ajánlattevı az alábbi táblázatban foglalt feltételeknél összességében és/vagy 
egyes elemei tekintetében is kedvezıtlenebb ajánlatot tesz, az ajánlata érvénytelennek 
minısül.  

 
1. Számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások díja                                                                
1.1. Bankon belüli pénzforgalmi jutalék bankon belüli pénzmozgás 
esetén 

 

1.1.1. %-ban kifejezve 0 
1.1.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 0 
1.1.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 0 

1.2. Bankon kívüli pénzforgalmi jutalék számlatulajdonos és a bank 
számlakörébe nem tartozó ügyfél közötti átutalás esetén  

 

1.2.1. %-ban kifejezve 0,03 
1.2.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 0 
1.2.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 2.500 

1.3. Bankon kívüli pénzforgalmi jutalék számlatulajdonos és a bank 
számlakörébe nem tartozó ügyfél közötti csoportos átutalás esetén  

 

1.3.1. %-ban kifejezve 0,03 
1.3.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 0 
1.3.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 2.500 

1.4. Pénztári tranzakciók díja  
       1.4.1. Pénztári befizetés díja   

       1.4.1.1. %-ban kifejezve 0 
       1.4.1.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 0 
       1.4.1.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 0 

       1.4.2. Pénztári kifizetés díja   
      1.4.2.1. %-ban kifejezve 0,06 
      1.4.2.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 200 
      1.4.2.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 2500 

1.5. Számlavezetés díja forint értékben kifejezve/számla 0 
1.6. Egyéb, a számlavezetéshez kapcsolódó díj, jutalék, költség 
mértéke %-ban, minimum és maximum forint értékben kifejezve  

0 

2. Bankszámlák látra szóló pénzeinek kamata (3 havi BUBOR-
bázison) kizárólag a felárra vonatkozóan  %-ban 

-2,5 

3. Ajánlatkérı és intézményei munka-bérfizetéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások 

 

3.1. a munkabérhitelhez kapcsolódó kamat 3 havi BUBOR feletti 
teljes költség %-ban 

0,2 

3.2. a munkabérhitel iránti igény bejelentése és a munkabérek 
kiutalásának befejezése közötti maximum idıszükséglet órában                                                  

6 
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Ajánlattevı az ajánlatában a fentiekben részletezett díjakon, költségeken, jutalékon, 
kamaton felül a szerzıdés idıtartama alatt – határozatlan idıre – nem számíthat fel 
semmilyen egyéb díjat, költséget, jutalékot és kamatot.  
 
Nyertes ajánlattevı az ajánlatában nem adhat az ajánlattevı pénzintézet által az 
Önkormányzatok részére közzétett - mindenkor hatályos - hirdetményében foglaltaknál 
kedvezıtlenebb ajánlatot. 
 
A Szerzıdéseket 2012. december 31-éig a nyertes ajánlattevı rendes felmondással nem, 
kizárólag a Szerzıdésekben foglalt rendkívüli felmondással mondhatja fel.                  
Nyertes ajánlattevı 2012. december 31-éig az ajánlatában foglalt kondíciókat, feltételeket 
egyoldalúan, az ajánlatkérı számára kedvezıtlen irányba nem módosíthatja.         
 
3.  Kiemelt alkalmassági feltételek: 
 

- a számlaforgalmakat bonyolító telepített infrastruktúra, terminálok, illetve a 
terminálból nem kinyerhetı adatok díjmentes biztosítása 
- cash-pool számla vezetésének biztosítása az Önkormányzat és a kapcsolódó 
intézmények vonatkozásában 
- 2008. december 31-én fennálló folyószámla-hitelállomány és annak kamatai 
visszafizetéséhez a szükséges forrás biztosítása 

 
4. Értékelési szempont: 

 
A Közgyőlés a két szakaszból álló közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az 
ajánlatokat a Bíráló Bizottság ülése keretében lefolytatandó tárgyalásokat követıen az 
összességében legelınyösebb ajánlat szempontjai szerint határozza meg. Az 
összességében legelınyösebb ajánlat bírálati rész- és al-szempontjai a következık: 

 

4. Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamat 3 havi BUBOR feletti 
teljes költség %-ban 

0,4 

1. Számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások díja                                     10 
1.1. Bankon kívüli pénzforgalmi jutalék számlatulajdonos és a bank 
számlakörébe nem tartozó ügyfél közötti átutalás esetén  

 

1.1.1. %-ban kifejezve 3 
1.1.2. maximum forint értékben kifejezve/tétel 1 

1.2. Bankon kívüli pénzforgalmi jutalék számlatulajdonos és a bank 
számlakörébe nem tartozó ügyfél közötti csoportos átutalás esetén  

 

1.2.1. %-ban kifejezve 3 
1.2.2. maximum forint értékben kifejezve/tétel 1 

1.3. Pénztári tranzakciók díja  
         1.3.1. Pénztári kifizetés díja   

1.3.1.1. %-ban kifejezve 1 
1.3.1.2. minimum forint értékben kifezezve/tétel 0,5 
1.3.1.3. maximum forint értékben kifejezve/tétel 0,5 

2. Bankszámlák látra szóló pénzeinek kamata (3 havi BUBOR-
bázison) kizárólag a felárra vonatkozóan  %-ban 

2 

3. Ajánlatkérı és intézményei munka-bérfizetéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások 

38 



 50 

 
 

 
 
 
 
 
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a nyertes ajánlattevıvel megkötött Szerzıdéseket 

2012. december 31-éig rendes felmondással nem, kizárólag a Szerzıdésekben foglalt 
rendkívüli felmondással mondhatja fel. 

 
3.  A Közgyőlés kötelezettséget vállal a határozat 1. pontjában foglalt banki szolgáltatások 

fedezetének biztosítására – legfeljebb az OTP bank Nyrt-vel 1995. január 5-én megkötött, 
és többször módosított bankszámlaszerzıdésben foglalt pénzügyi feltételek mértékéig  - a 
mindenkori költségvetés terhére.  

 
4. Nyertes ajánlattevı esetén a számlavezetı hitelintézeti új szerzıdés megkötése érdekében 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni, így különös tekintettel a közbeszerzési eljárás 
megindításával és az eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedésekre, valamint az 
OTP bank Nyrt-vel 1995. január 5-én megkötött, és többször módosított 
bankszámlaszerzıdés felmondására. 

 
Határid ı: részvételi felhívás feladására 2008. szeptember 5. 
                 bankszámlavezetıvel a szerzıdés megkötésére 2008. november 1. 
Felelıs:    Szalay Ferenc polgármester 
                 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
Végrehajtásban közremőködik : 
Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a PH szervezeti egységei 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói 

 

 
8. napirendi pont: 
Elıterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló, 2008. évben meghirdetett 
pályázatra benyújtott pályázatok elbírálására 
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester 
 
Szalay Ferenc kérte az informatikai programban az elıterjesztés alatt található kiegészítést 
tárgyalási alapnak tekinteni.  
Ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen véleményezte a 
városfejlesztési, a városgazdálkodási, valamint a pénzügyi bizottság. 

3.1. a munkabérhitelhez kapcsolódó kamat 3 havi BUBOR feletti 
teljes költség %-ban 

36 

3.2. a munkabérhitel iránti igény bejelentése és a munkabérek 
kiutalásának befejezése közötti maximum idıszükséglet órában                                                  

2 
 

4. Folyószámlahitelhez kapcsolódó kamat 3 havi BUBOR feletti 
teljes költség %-ban 

50 
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Dr. Bozó Andrea ismertette, hogy az összes lakóépület vonatkozásában mindhárom bizottság 
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Szalay Ferenc javasolta, hogy az 51 db határozati javaslatról egyben szavazzanak. Kérte, 
hogy a kérdéseket, hozzászólásokat minden határozati javaslatra vonatkozóan fogalmazzák 
meg. Ezt követıen kerül sor a döntéshozatalra.  
 
 
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy az 50 társasház pályázatát át kellett néznie a 
SZOLLAK Kft-nek és még egy saját társasház pályázatát is el kellett készítenie. Megköszönte 
a Kft munkáját. A pályázatok támogatásában az elv csak az lehetett, hogy minden társasház 
minden pályázata támogatott legyen, és az önkormányzat álljon mellé a korszerősítéseknek. 
Véleménye szerint kicsi annak a valószínősége, hogy az 51 társasház közel 1 milliárd forint 
értékő pályázatát elfogadják, hiszen a megyei jogú városok átlag 2-3 milliárd forintra 
pályáznak, így az országosan erre szánt összeg kevés.  
 
 
Dr. Szakali Erzsébet kérte, hogy az írásos kiegészítést tekintsék tárgyalási alapnak. 
Ismertette, hogy az alábbi épületek esetében a határozatok címében, illetve a határozatok 3. 
pontjában és az értesültek bekezdésnél a társasház szó helyett a lakásszövetkezet szerepel. 
Széchenyi út 2-6,. Jubileum tér 25., József Attila út 23., Nagy Imre út 5-13., Baross út 60-62., 
Kassák L. út 11., Gorkij út 34. és Gorkij út 36. szám alatti épület esetében a Jubileumi 
Lakásszövetkezet. A Szántó krt. 22-24., Gerle út 7-11., Szántó krt. 26-30. és a Kassai út 48-
56. épületnél a Fáy Lakásszövetkezet. A Vásárhelyi út 1-3., Vásárhelyi út 4-6., Városmajor út 
62-66., Városmajor út 67-71. épületeknél Békés Otthon Lakásszövetkezet. Az Aranyi út 20-
22., Orosz György út 5-7., Orosz György út 17-19., Hild Viktor út 9., Lovas I. út 3., Karczag 
L. út 5. épületeknél a Széchenyi Lakásszövetkezet. A Bálvány út 1., Bálvány út 3. és Bajcsy 
Zs. út 8-16. számú épületeknél a Jubileum Lakásszövetkezet, az Ispán krt.–nál a Petıfi 
Lakásszövetkezet, a Városmajor út 76. számnál a Tisza Antal Lakásszövetkezet szerepel. A 
Zagyvaparti sétány társasház, melyben az önkormányzat is tulajdonos.  
A polgármester által elmondott javaslatra reagálva kérte, hogy amennyiben az 51 db 
határozatról egy szavazás történik, úgy az a szavazati arány minden egyes határozati 
javaslatra értendı. 
 
 
Szalay Ferenc javasolta, hogy az 51 db határozati javaslatról egyben szavazzanak és az 
külön-külön határozatként szerepeljen. 
 

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a 
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  
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236/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Széchenyi u. 2-6. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Széchenyi u. 2-6. sz. alatti 5246/2 hrsz-ú 45 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
66.625.801,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Széchenyi u. 2-6. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 
-  Az épület helyrajzi száma: 5246/2  hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Széchenyi u. 2-6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége 66.625.801,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

66.625.801,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 22.206.379,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 22.213.043,- Ft 
- Állami támogatás összege : 22.206.379,- Ft 
Mindösszesen: 66.625.801,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 22.206.379,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet  
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

237/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, József A u. 25. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1.  A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2.  A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, József A u. 25. sz. alatti 4566/7 hrsz-ú 45 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
53.355.799,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3.  A Szolnok, József A u. 25. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik: 
-  Az épület helyrajzi száma: 4566/7 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, József A u. 25. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége 53.355.799,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége:  

53.355.799,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 17.783.488,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 17.788.823,- Ft 
- Állami támogatás összege : 17.783.488,- Ft 
M i n d ö s s z e s e n  : 53.355.799,- Ft 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 17.783.488,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik:  
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

238/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, József A. u. 23. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  



 56 

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, József A. u. 23. sz. alatti 4566/8 hrsz-ú 46 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
54.521.328,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, József A. u. 23. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4566/8 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, József A. u. 23. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 54.521.328,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

54.521.328,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 18.171.959,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 18.177.410,- Ft 
- Állami támogatás összege : 18.171.959,- Ft 
Mindösszesen: 54.521.328,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 18.171.959,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

239/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Nagy Imre krt. 5-13. 
szám alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Nagy Imre krt. 5-13. sz. alatti 4660/2 hrsz-ú 
90 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
134.038.765,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 
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3. A Szolnok, Nagy Imre krt. 5-13. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4660/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Nagy Imre krt. 5-13. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 134.038.765,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

134.038.765,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 44.675.120,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 44.688.525,- Ft 
- Állami támogatás összege : 44.675.120,- Ft 
Mindösszesen: 134.038.765,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 44.675.120,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

240/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Baross u. 60-66. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Baross u. 60-66. sz. alatti 4562 hrsz-ú 32 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
56.408.684,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Baross u. 60-66. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4562 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Baross u. 60-66. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 56.408.684,- Ft 
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-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

56.408.684,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 16.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 24.408.684,- Ft 
- Állami támogatás összege : 16.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 56.408.684,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 16.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

241/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kassák L. u. 11. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kassák L. u. 11. sz. alatti 11547/2 hrsz-ú 11 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
19.098.823,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kassák L. u. 11. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 11547/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kassák L. u. 11. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 19.098.823,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

19.098.823,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 5.500.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 8.098.823,- Ft 
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- Állami támogatás összege : 5.500.000,- Ft 
Mindösszesen: 19.098.823,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 5.500.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

242/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Gorkij u. 36. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Gorkij u. 36. sz. alatti 11504 hrsz-ú 24 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
31.324.308,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Gorkij u. 36. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 11504 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Gorkij u. 36. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 31.324.308,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

31.324.308,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 10.440.392,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 10.443.524,- Ft 
- Állami támogatás összege : 10.440.392,- Ft 
Mindösszesen: 31.324.308,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 10.440.392,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 
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6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti 
dokumentumok önkormányzathoz való érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt 
támogatással arányosan - az elkülönített számlára történı átutalással történik. 
hitelesített másolatait mellékeli). 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  
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243/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Gorkij u. 34. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Gorkij u. 34. sz. alatti 11504 hrsz-ú 24 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
38.998.387,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Gorkij u. 34. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 11504 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Gorkij u. 34. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 38.998.387,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

38.998.387,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 12.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 14.998.387,- Ft 
- Állami támogatás összege : 12.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 38.998.387,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 12.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

244/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kulich Gy. u. 6. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kulich Gy. u. 6. sz. alatti 4260/24 hrsz-ú 20 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
30.731.989,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kulich Gy. u. 6. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4260/24 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kulich Gy. u. 6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 30.731.989,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

30.731.989,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 10.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 10.731.989,- Ft 
- Állami támogatás összege : 10.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 30.731.989,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 10.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Kulich Gy. u. 6. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

245/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Jósika u. 9-13. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Jósika u. 9-13. sz. alatti 4760/11 hrsz-ú 44 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
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64.582.225,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Jósika u. 9-13. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4760/11 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Jósika u. 9-13. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 64.582.225,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

64.582.225,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 21.525.255,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 21.531.715,- Ft 
- Állami támogatás összege : 21.525.255,- Ft 
Mindösszesen: 64.582.225,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 21.525.255,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 
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7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jósika u. 9-13. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

246/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Bajtárs u. 1-5. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok,Bajtárs u. 1-5. sz. alatti 4839/2 hrsz-ú 45 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
57.650.560,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Bajtárs u. 1-5. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4839/2 hrsz. 
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-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Bajtárs u. 1-5. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 57.650.560,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

57.650.560,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 19.214.932,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 19.220.696,- Ft 
- Állami támogatás összege : 19.214.932,- Ft 
Mindösszesen: 57.650.560,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 19.214.932,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Bajtárs u. 1-5. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

247/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Nagy Imre u. 2-4. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Nagy Imre u. 2-4. sz. alatti 4566/5 hrsz-ú 60 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
87.830.744,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

 

3. A Szolnok, Nagy Imre u. 2-4. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4566/5 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Nagy Imre u. 2-4. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 87.830.744,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

87.830.744,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 29.273.987,- Ft 
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- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 29.282.770,- Ft 
- Állami támogatás összege : 29.273.987,- Ft 
Mindösszesen: 87.830.744,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 29.273.987,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 5.136.198.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Nagy Imre u. 2-4. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

248/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Nagy Imre u. 6-10. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Nagy Imre u. 6-10. sz. alatti 4566/4 hrsz-ú 90 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
117.984.860,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

 

3. A Szolnok, Nagy Imre u. 6-10. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4566/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Nagy Imre u. 6-10. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 117.984.860,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

117.984.860,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 39.324.354,- Ft 
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- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 39.336.152,- Ft 
- Állami támogatás összege : 39.324.354,- Ft 
Mindösszesen: 117.984.860,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 39.324.354,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Nagy Imre u. 6-10. alatti társasház 
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

249/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Szántó krt. 22-24. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Szántó krt. 22-24. sz. alatti 2838/4 hrsz-ú 40 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
71.590.533,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Szántó krt. 22-24. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 2838/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Szántó krt. 22-24. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 71.590.533,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

71.590.533,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 20.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 31.590.533,- Ft 
- Állami támogatás összege : 20.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 71.590.533,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 20.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 
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6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Fáy Lakásszövetkezet 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  
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250/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Gerle u. 7-11. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Gerle u. 7-11. sz. alatti 3040/2 hrsz-ú 42 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
62.251.563,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Gerle u. 7-11. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 3040/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Gerle u. 7-11. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 62.251.563,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

62.251.563,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 20.748.446,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 20.754.671,- Ft 
- Állami támogatás összege : 20.748.446,- Ft 
Mindösszesen: 62.251.563,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 20.748.446,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Fáy Lakásszövetkezet 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

251/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Szántó krt. 26-30. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Szántó krt. 26-30. sz. alatti 2839 hrsz-ú 44 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
66.723.800,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Szántó krt. 26-30. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 2839 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Szántó krt. 26-30. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 66.723.800,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

66.723.800,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 22.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 22.723.800,- Ft 
- Állami támogatás összege : 22.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 66.723.800,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 22.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt.  

Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
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Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Fáy Lakásszövetkezet 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

252/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kassai u. 48-56. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
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2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kassai u. 48-56. sz. alatti 2355/4 hrsz-ú 74 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
107.223.629,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kassai u. 48-56. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 2355/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kassai u. 48-56. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 107.223.629,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

107.223.629,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 35.737.636,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 35.748.357,- Ft 
- Állami támogatás összege : 35.737.636,- Ft 
Mindösszesen: 107.223.629,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 35.737.636,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Fáy Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

253/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Ady E. u. 20. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
 
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Ady E. u. 20. sz. alatti 1960/2 hrsz-ú 128 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
30.722.119,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 
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3. A Szolnok, Ady E. u. 20. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 1960/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Ady E. u. 20. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 30.722.119,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

30.722.119,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 10.200.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 10.322.119,- Ft 
- Állami támogatás összege : 10.200.000,- Ft 
Mindösszesen: 30.722.119,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 10.200.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Ady E. u. 20. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

254/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, TVM LTP. 2. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, TVM LTP. 2. sz. alatti 19012/6 hrsz-ú 12 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
22.210.283,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, TVM LTP 2. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 19012/6 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, TVM LTP 2. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 22.210.283,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 22.210.283,- Ft 
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elismerhetı bekerülési költsége: 
- Önkormányzat által biztosított forrás : 6.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 10.210.283,- Ft 
- Állami támogatás összege : 6.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 22.210.283,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 6.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 1.592.804.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 TVM LTP 2. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

255/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, TVM LTP. 10. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, TVM LTP. 10. sz. alatti 19012/16 hrsz-ú 18 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
25.813.486,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, TVM LTP 10. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 19012/16 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, TVM LTP 10. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 25.813.486,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 25.813.486,- Ft 
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elismerhetı bekerülési költsége: 
- Önkormányzat által biztosított forrás : 8.603.634,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 8.606.218,- Ft 
- Állami támogatás összege : 8.603.634,- Ft 
Mindösszesen: 25.813.486,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 8.603.634,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
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 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 TVM LTP 10. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

256/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Réz u. 2-6. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Réz u. 2-6. sz. alatti 2239/4 hrsz-ú 44 lakásos 
lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 30.187.646,- Ft 
összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de 
nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. A lakóközösség 
csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Réz u. 2-6. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 2239/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Réz u. 2-6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 30.187.646,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

30.187.646,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 10.045.880,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 10.045.886,- Ft 
- Állami támogatás összege : 10.045.880,- Ft 
Mindösszesen: 30.187.646,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 10.045.880,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 
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6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 242.106.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Réz u. 2-6. alatti társasház 
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

257/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Jósika u. 23-27. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Jósika u. 23-27. sz. alatti 4760/9 hrsz-ú 44 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
66.806.763,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Jósika u. 23-27. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4760/9 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Jósika u. 23-27. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 66.806.763,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

66.806.763,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 22.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 22.806.763,- Ft 
- Állami támogatás összege : 22.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 66.806.763,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 22.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 
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Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jósika u. 23-27. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

258/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Nagy Imre u. 15-17. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Nagy Imre u.15-17. sz. alatti 4660/4 hrsz-ú 40 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
61.089.928,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Nagy Imre u. 15-17. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4660/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Nagy Imre u. 15-17. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 61.089.928,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

61.089.928,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 20.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 21.089.928,- Ft 
 
- Állami támogatás összege : 20.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 61.089.928,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 20.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
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Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Nagy Imre u. 15-17. alatti társasház 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

259/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kolozsvári u. 26-28. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
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2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kolozsvári u. 26-28. sz. alatti 2177/10 hrsz-ú 
40 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
40.663.174,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kolozsvári u. 26-28. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 2177/10 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kolozsvári u. 26-28. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 40.663.174,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

40.663.174,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 13.553.036,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 13.557.102,- Ft 
- Állami támogatás összege : 13.553.036,- Ft 
Mindösszesen: 40.663.174,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 13.553.036,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Kolozsvári u. 26-28. alatti társasház 
 
 

 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

260/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Szántó krt. 2-6. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Szántó krt. 2-6. sz. alatti 1949/22 hrsz-ú 60 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
60.731.078,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
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Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Szántó krt. 2-6. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 1949/22 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Szántó krt. 2-6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 60.731.078,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

60.731.078,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 20.241.668,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 20.247.742,- Ft 
- Állami támogatás összege : 20.241.668,- Ft 
Mindösszesen: 60.731.078,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 20.241.668,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Szántó krt. 2-6. alatti társasház 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

261/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Gerle u. 13-17. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Gerle u. 13-17. sz. alatti 3038/2 hrsz-ú 42 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
70.485.445,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Gerle u. 13-17. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 3038/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Gerle u. 13-17. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 70.485.445,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 70.485.445,- Ft 
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elismerhetı bekerülési költsége: 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 28.485.445,- Ft 
- Önkormányzat által biztosított forrás : 21.000.000,- Ft 
- Kért állami támogatás összege : 21.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 70.485.445,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 21.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
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 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Gerle u. 13-17. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

262/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kulich Gy. u. 1. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kulich Gy. u. 1. sz. alatti 4238/2 hrsz-ú 19 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
14.348.965,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kulich Gy. u. 1. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4238/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kulich Gy. u. 1. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 14.348.965,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

14.348.965,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 4.782.510,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 4.783.945,- Ft 
- Állami támogatás összege : 4.782.510,- Ft 
Mindösszesen: 14.348.965,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 4.782.510,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 
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5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Kulich Gy. u. 1. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  
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263/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Vásárhelyi u. 1-3. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Vásárhelyi u. 1-3. sz. alatti 764/28 hrsz-ú 54 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
23.712.320,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Vásárhelyi u. 1-3. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 764/28 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Vásárhelyi u. 1-3. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 23.712.320,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

23.712.320,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.903.316,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 7.905.688,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.903.316,- Ft 
Mindösszesen: 23.712.320,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.903.316,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Békés Otthon Lakásszövetkezet 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

264/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Vásárhelyi u. 4-6. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Vásárhelyi u. 4-6. sz. alatti 764/32 hrsz-ú 54 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
23.712.320,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Vásárhelyi u. 4-6. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 764/32 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Vásárhelyi u. 4-6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 23.712.320,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

23.712.320,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.903.316,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 7.905.688,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.903.316,- Ft 
Mindösszesen: 23.712.320,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.903.316,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Békés Otthon Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

265/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Városmajor u. 62-66. 
szám alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
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2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Városmajor u. 62-66. sz. alatti 776/6 hrsz-ú 
54 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
23.712.320,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Városmajor u. 62-66. szám alatti szövetkezet épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 776/6 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Városmajor u. 62-66. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 23.712.320,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

23.712.320,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.903.316,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 7.905.688,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.903.316,- Ft 
Mindösszesen: 23.712.320,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.903.316,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Békés Otthon Lakásszövetkezet 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

266/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Városmajor u. 67-71. 
szám alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Városmajor u. 67-71. sz. alatti 764/27 hrsz-ú 
54 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
23.712.320,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 
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3. A Szolnok, Városmajor u. 67-71. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 764/27 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Városmajor u. 67-71. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 23.712.320,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

23.712.320,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.903.316,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 7.905.688,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.903.316,- Ft 
Mindösszesen: 23.712.320,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.903.316,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Békés Otthon Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

267/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Czakó E. u. 5. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Czakó E. u. 5. sz. alatti 9192/4 hrsz-ú 87 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
39.124.513,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Czakó E. u. 5. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 9192/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Czakó E. u. 5. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 39.124.513,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 39.124.513,- Ft 
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elismerhetı bekerülési költsége: 
- Önkormányzat által biztosított forrás : 13.040.200,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 13.044.113,- Ft 
- Állami támogatás összege : 13.040.200,- Ft 
Mindösszesen: 39.124.513,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 13.040.200,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
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 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Czakó E. u. 5. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

268/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Aranyi u. 20-22. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
 
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Aranyi u. 20-22. sz. alatti 8939/6 hrsz-ú 88 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
95.615.231,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Aranyi u. 20-22. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 8939/6 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Aranyi u. 20-22. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 95.615.231,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

95.615.231,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 31.868.556,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 31.878.119,- Ft 
- Állami támogatás összege : 31.868.556,- Ft 
Mindösszesen: 95.615.231,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 31.868.556,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 
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5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  
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269/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Orosz Gy. u. 5-7. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Orosz Gy. u.5-7. sz. alatti 9570/3 hrsz-ú 86 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
94.342.007,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Orosz Gy. u. 5-7. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 9570/3 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Orosz Gy. u. 5-7. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 94.342.007,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

94.342.007,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 31.444.191,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 31.453.625,- Ft 
- Állami támogatás összege : 31.444.191,- Ft 
Mindösszesen: 94.342.007,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 31.444.191,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

270/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Orosz Gy. u. 17-19. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Orosz Gy. u. 17-19. sz. alatti 9570/6 hrsz-ú 88 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
95.615.232,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Orosz Gy. u. 17-19. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 9570/6 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Orosz Gy. u. 17-19. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 95.615.232,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

95.615.232,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 31.868.557,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 31.878.118,- Ft 
- Állami támogatás összege : 31.868.557,- Ft 
Mindösszesen: 95.615.232,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 31.868.557,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

271/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Hild V. u. 9. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
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2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Hild V. u. 9. sz. alatti 8869/13 hrsz-ú 87 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
91.662.950,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Hild V. u. 9. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 8869/13 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Hild V. u. 9. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 91.662.950,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

91.662.950,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 30.551.261,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 30.560.428,- Ft 
- Állami támogatás összege : 30.551.261,- Ft 
Mindösszesen: 91.662.950,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 30.551.261,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

272/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Lovas u. 3. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Lovas u. 3. sz. alatti 8869/7 hrsz-ú 87 lakásos 
lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 89.808.472,- Ft 
összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de 
nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer Ft-ot.  A lakóközösség 
csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül önkormányzati támogatásban. 
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3. A Szolnok, Lovas u. 3. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 8869/7 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Lovas u. 3. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 89.808.472,- Ft 
 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

89.808.472,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 29.933.164,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 29.942.144,- Ft 
- Állami támogatás összege : 29.933.164,- Ft 
Mindösszesen: 89.808.472,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 29.933.164,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

273/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Karcag L. u. 5. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Karcag L. u. 5. sz. alatti 8939/10 hrsz-ú 87 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
92.958.593,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Karcag L. u. 5. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 8939/10 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Karcag L. u. 5. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 92.958.593,- Ft 
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-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

92.958.593,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 30.983.099,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 30.992.395,- Ft 
- Állami támogatás összege : 30.983.099,- Ft 
Mindösszesen: 92.958.593,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 30.983.099,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
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 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Széchenyi Lakásszövetkezet 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

274/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Bálvány u. 1. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Bálvány u. 1. sz. alatti 4561/1 hrsz-ú 21 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
24.000.913,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Bálvány u. 1. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4561/1 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Bálvány u. 1. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 24.000.913,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

24.000.913,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.999.504,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 8.001.905,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.999.504,- Ft 
Mindösszesen: 24.000.913,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.999.504,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 
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5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  
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275/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Bálvány u. 3. szám alatti 
szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Bálvány u. 3. sz. alatti 4564/1 hrsz-ú 21 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
24.000.913,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Bálvány u. 3. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4564/1 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Bálvány u. 3. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 24.000.913,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

24.000.913,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 7.999.504,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 8.001.905,- Ft 
- Állami támogatás összege : 7.999.504,- Ft 
Mindösszesen: 24.000.913,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 7.999.504,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
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alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

276/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Liget u. 1-5. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
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energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Liget u. 1-5. sz. alatti 4023/4 hrsz-ú 44 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
64.044.581,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Liget u. 1-5. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4023/4 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Liget u. 1-5. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 64.044.581,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

64.044.581,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 21.346.059,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 21.352.463,- Ft 
- Állami támogatás összege : 21.346.059,- Ft 
Mindösszesen: 64.044.581,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 21.346.059,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 456.943.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Liget u. 1-5. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

277/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Bajcsy Zs. u. 8-16. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   
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1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
 
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Bajcsy Zs. u. 8-16. sz. alatti 4838/5-9 hrsz-ú 
234 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
53.796.136,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Bajcsy Zs. u. 8-16. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4838/5 4838/6 4838/7 4838/8 
4838/9 hrsz. 

-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Bajcsy Zs. u. 8-16. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 53.796.136,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

53.796.136,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 17.930.252,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 17.935.632,- Ft 
- Állami támogatás összege : 17.930.252,- Ft 
Mindösszesen: 53.796.136,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 17.930.252,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
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a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Jubileum Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

278/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Szolnok ispán krt. 5. 
szám alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
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2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Ispán krt. 5. sz. alatti 1428/18 hrsz-ú 128 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
8.515.168,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Szolnok ispán krt. 5. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 1428/18 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Ispán krt. 5. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 8.515.168,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

8.375.168,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 2.791.443,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 2.792.282,- Ft 
- Állami támogatás összege : 2.791.443,- Ft 
Mindösszesen: 8.375.168,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 2.791.443,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
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A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Petıfi Lakásszövetkezet 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

279/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Vasvári u. 8-12. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Vasvári u. 8-12. sz. alatti 4838/2 hrsz-ú 45 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
53.023.829,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 
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3. A Szolnok, Vasvári u. 8-12. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4838/2 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Vasvári u. 8-12. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 53.023.829,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

53.023.829,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 17.672.842,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 17.678.145,- Ft 
- Állami támogatás összege : 17.672.842,- Ft 
Mindösszesen: 53.023.829,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 17.672.842,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 376.544.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
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Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Vasvári u. 8-12. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

280/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kulcs u. 2-4. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Kulcs u. 2-4. sz. alatti 5228 hrsz-ú 12 lakásos 
lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 25.537.371,- Ft 
összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de 
nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. A lakóközösség 
csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kulcs u. 2-4. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 5228 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kulcs u. 2-4. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 25.537.371,- Ft 
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-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

25.537.371,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 6.000.000,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 13.537.371,- Ft 
- Állami támogatás összege : 6.000.000,- Ft 
Mindösszesen: 25.537.371,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 6.000.000,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Kulcs u. 2-4. alatti társasház 
 
 
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

281/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Aranyi S. u. 3-11. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Aranyi S. u. 3-11. sz. alatti 9107/10 hrsz-ú 90 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
111.405.273,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Aranyi S. u. 3-11. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 9107/10 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, AranyiS. u. 3-11. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 111.405.273,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

111.405.273,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 37.131.377,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 37.142.519,- Ft 
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- Állami támogatás összege : 37.131.377,- Ft 
Mindösszesen: 111.405.273,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 37.131.377,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 19.715.249.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Aranyi S. u. 3-11. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

282/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Nagy Imre u. 3. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Nagy Imre u. 3. sz. alatti 4574 hrsz-ú 60 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
74.992.505,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Nagy Imre u. 3. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4574 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Nagy Imre u. 3. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 74.992.505,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

74.992.505,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 24.995.002,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 25.002.501,- Ft 
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- Állami támogatás összege : 24.995.002,- Ft 
Mindösszesen: 74.992.505,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 24.995.002,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 3.872.887.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Nagy Imre u. 3. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

283/2008. (IX.3.) sz. Közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Kisfaludy u. 2-6. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Szolnok, Kisfaludy u. 2-6. sz. alatti 5171/2 
hrsz-ú 44 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
12.358.023,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Kisfaludy u. 2-6. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 
-  Az épület helyrajzi száma: 5171/2  hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Kisfaludy u. 2-6. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége 12.358.023,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

12.358.023,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 4.118.929,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 4.120.165,- Ft 
- Állami támogatás összege : 4.118.929,- Ft 
Mindösszesen: 12.358.023,- Ft 
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4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 4.118.929,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 256.274.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Kisfaludy u. 2-6. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

284/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Ady E. u. 1. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  
 
2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Ady E. u. 1. sz. alatti 4574 hrsz-ú 130 lakásos 
lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 10.405.928,- Ft 
összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de 
nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. A lakóközösség 
csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Ady E. u. 1. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb paraméterekkel 
rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 4574 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Ady E. u. 1. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 10.405.928,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

10.345.753,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 3.448.239,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 3.449.275,- Ft 
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- Állami támogatás összege : 3.448.239,- Ft 
Mindösszesen: 10.345.753,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 3.448.239,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a tulajdoni hányad arányában fizetendı 243.519.- Ft összegő, önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelı saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

8. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és 
nyilatkozatokat aláírja.  
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5., illetve folyamatos 
Határozat végrehajtásában közremőködik : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 
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Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Ady E. u. 1. alatti társasház 
 
 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

285/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Városmajor u. 76. szám 
alatti szövetkezeti épület által benyújtott pályázat elbírálásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rend., illetve az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.   

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját és lakossági források bevonásával 
növelni kívánja a város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki 
állapotának színvonalát.  

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Városmajor u. 76. sz. alatti 764/21 hrsz-ú 111 
lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése – a benyújtott tartalom szerint – 
110.968.710,- Ft összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 
legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer 
Ft-ot. A lakóközösség csak a központi pályázat kedvezı elbírálása esetén részesül 
önkormányzati támogatásban. 

3. A Szolnok, Városmajor u. 76. szám alatti szövetkezeti épület pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 764/21 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Városmajor u. 76. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége: 110.968.710,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

110.968.710,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 36.989.570,- Ft 
- Lakástulajdonosok által vállalt saját erı: 36.989.570,- Ft 
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- Állami támogatás összege : 36.989.570,- Ft 
Mindösszesen: 110.968.710,- Ft 
 
 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása 
esetén a 36.989.570,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. Az Önkormányzat a fenti összeget vissza nem térítendı egyösszegő támogatásként 
biztosítja saját forrásból. 

6. Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendı támogatás, melynek mértéke a 
támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem 
haladhatja meg a - pályázattal érintett - lakásonkénti 500 ezer Ft-ot. 

Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött támogatási szerzıdés 
alapján kerülhet sor. A támogatási szerzıdés megkötésére - pályázó kezdeményezésére - 
akkor kerül sor, ha  
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,  
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt, 
c) a pályázó a kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerzıdés”, valamint a kivitelezés 
mőszaki ellenırzésére vonatkozó „Megbízási szerzıdés” 1-1 eredeti példányát az 
Önkormányzatnak átadja. 
 
Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között megkötött 
támogatási szerzıdés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy  
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló - Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. 
által is igazolt - dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzıkönyv”, vagy „Mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv”); 
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t; 
c) a pályázó igazolja, hogy - a vállalt önrészével arányos - kifizetéseket tett (a pénzügyi 
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli). 
A folyósítás - a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való 
érkeztetését követı 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan - az elkülönített 
számlára történı átutalással történik. 

7. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat aláírja. 
Felelıs : Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 5. 
Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Tisza Antal Lakásszövetkezet 
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a szavazáskor 
jelenlévı képviselık száma: 21 fı - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

286/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  h a t á r o z a t 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerősítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására meghirdetett pályázatra a Szolnok, Zagyvaparti sétány 4. 
szám alatti lakóépület energiatakarékos felújításának támogatási igényérıl 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza. 

1. A Közgyőlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az állami támogatás igénybevételével, az 
energiaforrásokkal való takarékosság érdekében saját források bevonásával növelni kívánja a 
város területén lévı iparosított technológiával épült lakásállomány mőszaki állapotának 
színvonalát. 

2. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szolnok, Szolnok, Zagyvaparti Sétány 4. sz. alatti 
1876/3 hrsz-ú 79 lakásos lakóépület energiatakarékos korszerősítése 46.014.116,- Ft 
összegben elvégzésre kerüljön. A munkák elvégzéséhez a bekerülési költség 2/3-át biztosítja 
az önkormányzat. 

3. A Szolnok, Zagyvaparti Sétány 4. szám alatti társasház pályázata az alábbi fıbb 
paraméterekkel rendelkezik : 

-  Az épület helyrajzi száma: 1876/3 hrsz. 
-  Az épület pontos természetbeni címe: Szolnok, Zagyvaparti Sétány 4. 
-  A tervezett felújítás teljes költsége 46.014.116,- Ft 
-  A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési költsége: 

46.014.116,- Ft 

- Önkormányzat által biztosított forrás : 30.677.611,- Ft 
- Kért állami támogatás összege : 15.336.505,- Ft 
M i n d ö s s z e s e n  : 46.014.116,- Ft 

4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a központi pályázat kedvezı elbírálása  
esetén a 30.677.611,- Ft összegő saját erıt a 2009. évi költségvetés terhére elkülöníti. 

5. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges megállapodásokat és  
nyilatkozatokat aláírja. 

6. Az Önkormányzat a SZOLLAK Kft. részére a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásáért  
a vállalt saját erı terhére bruttó 1.095.500,-Ft összeget biztosít külön megállapodás szerint. 
Felelıs :  Szalay Ferenc polgármester 
Határid ı : 2008. szeptember 05., illetve folyamatos 
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Határozat végrehajtásában közremőködik  : 
Gazdasági Igazgatóság 
Mőszaki Igazgatóság 
SZOLLAK Kft. 

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester  
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester 
 Dr. Kállai Mária alpolgármester 
 Szabó István alpolgármester 
 Dr. Szakali Erzsébet jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi 
 Zagyvaparti sétány 4. alatti társasház 
 
 
Szalay Ferenc leszögezte, hogy a Közgyőlés egyhangúlag úgy döntött, hogy mind az 51 
pályázatot támogatja, abban hogy részt vehessen az iparosított technológiával épült 
lakóépületek felújítási pályázatában. A Közgyőlés abban is egyetértett, hogy Szolnok város 
mindegyik pályázónak biztosítja az 1/3-nyi város által vállalható önrészt. Amennyiben nem 
lesz meg az állami 1/3, akkor a lakóközösségek dönthetnek arról, hogy többet vállalnak föl, a 
jogszabály erre lehetıséget ad.  
 
 
9. napirendi pont: 
Elıterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú ingatlan Szolnoki 
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történı jelképes ellenértékő bérbeadására 
létrejött szerzıdés módosítására 
 
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a Közgyőlés ülését megelızıen 
véleményezte az oktatási és a városfejlesztési bizottság. 
 
Dr. Bozó Andrea: Mindkét bizottság támogatta az elıterjesztést.  
 
Szalay Ferenc elmondta, hogy az elıterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat 3 év helyett 
5 évre adja bérbe az ingatlant.  
 
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 21 fı – 17 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással meghozta a következı határozatot: 

287/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési  határozat 
a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz-ú ingatlan Szolnoki 
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történı jelképes ellenértékő 
bérbeadására létrejött szerzıdés módosításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított 
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25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévı 
nem lakás célú helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésükrıl szóló 26/2005. (VII.15.) KR.  
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:   

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a  Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda (5000. Szolnok, Templom 
u. 8/a., képviseletében Somogyiné Tálas Anikó óvodavezetı)  között a Szolnok, Verseghy 
park 4. sz. alatti, 816 hrsz-ú ingatlan bérletére 2008. július 25. napján létrejött szerzıdés 
bérleti idıtartamra vonatkozó része 5 év határozott idıre változzon és egyetért a határozat 
mellékletét képezı bérleti szerzıdés módosítással. 

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése  felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képezı bérleti szerzıdés-módosítás aláírására. 

Határid ı: 2008. szeptember 15. 
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester 
A határozat végrehajtásában közremőködik :  
a Mőszaki 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 jegyzı 
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatói 
 Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda  vezetıje 
 

287/2008. (IX.3.) sz. közgyőlési határozat melléklete 

XIX.           /2008.                                                         

Bérleti szerzıdés I. sz. módosítása 

mely létrejött egyrészrıl a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: 
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9. sz. - mint bérbeadó (továbbiakban: 
bérbeadó), másrészrıl a Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda (képviseletében: 
Somogyiné Tálas Anikó óvodavezetı) 5000. Szolnok, Templom u. 8/a. sz. - mint bérlı 
(továbbiakban: bérlı)  között, a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú, ingatlan 
bérletére (telek területe 541 m2, felépítmény 230 m2) létrejött bérleti szerzıdés módosítására 
az alábbiak szerint: 

1./ Felek a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú, ingatlan bérletére közöttük 
2008. július 25-tıl fennálló bérleti szerzıdés 2./ pontjában rögzített bérleti idıt 5 év határozott 
idıre módosítják,  2013. július 24-ig.  

2./ Jelen szerzıdés-módosítás a bérleti szerzıdés létrejöttének napjára - 2008. július 25. - 
visszamenıleges hatállyal érvényes.  

Ezen módosítás a bérleti szerzıdés egyéb részeit nem érinti, azok változatlanul hatályban 
maradnak. 
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Felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezıt   
aláírták. 

S z o l n o k, 2008. „                                    „ 

…………………………….. …………………………. 
bérbeadó bérlı 

 
 
 
 
 
 
 
Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyőlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását 
befejezte. Az ülés kezdıdött 1700 órakor, befejezıdött 1825 órakor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet  
Polgármester jegyzı 

 


