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Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. március 9-én megtartott soron
kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: a Városháza Hubay Ferenc Díszterme (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)
Jelen vannak:

Távolmaradását
bejelentette:
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(3 fő)

Fejér Andor
Dr. Sebestyén Ildikó
Dr. Rácz Andrea
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A Polgármesteri Hivatal képviseletében az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:
Baranyiné Sárközi Erika
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Dr. Versitz Éva
Ábelné Egyed Eleonóra
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A napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
1-3. napirendi pontoknál:

Csatári István vezérigazgató

1.-3. napirendi pontoknál:

Bíró Árpád ügyvezető igazgató

3. napirendi pontnál:

Busi László r. ezredes, rendőrkapitány

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető
A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján összeállították a Szervezési Osztály munkatársai.
Szalay Ferenc polgármester: Megrendülve és sajnálattal értesültek arról, hogy Kéri József
gazdasági igazgató 2016. március 5-én elhunyt.
Kéri József Szolnok Megyei Jogú Város életében kiemelkedő gazdasági, pénzügyi ismereteivel,
munkásságával, emberi hozzáállásával komoly értéket teremtett, és hozzájárult a város pénzügyi
stabilitásához, biztonságos és szabályszerű gazdálkodásához.
1952. február 21-én született Kunmadarason. 1973-ban szerzett a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán felsőfokú végzettséget. 1973. szeptember 3-tól kezdett el dolgozni a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályán. Kettő évig a Revizori Csoportban, majd 1975-től a Költségvetési
Csoportnál csoportvezetőként dolgozott. 1982-ben a Pénzügyi-terv és Munkaügyi Osztály
osztályvezető helyettese, 1986-tól az osztály vezetője. 1990 és 1994 között a pénzügyi, és
gazdasági területeket felügyelő alpolgármester volt. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Városfejlesztési Főosztályának vezetője, majd a Gazdasági Igazgatóság igazgatója
volt. Nyugállományba vonulását követően is aktívan közreműködött az önkormányzat pénzügyi,
gazdasági feladatainak ellátásában polgármesteri tanácsadóként.
Pályafutása során kiemelkedő gazdasági tevékenységet fejtett ki, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy
Szolnok városa több területen is országos mintaként szolgál. Ezek közé tartozik a program
költségvetési tervezési modell kidolgozása, az adósságkezelési komplex program megalkotása és
annak végrehajtása, de egy-egy ÁSZ vizsgálatot követő széles szakmai körben tartott szolnoki
modellt bemutató nagysikerű prezentációja is hozzájárult ehhez.
Az önkormányzati gazdálkodás stabilitásának megőrzésében kiemelkedő szerepet játszott.
Menedzser szemléletű vezetői stílusa, emberi hozzáállása, személyisége, sajátos humora,
kivételes intelligenciája, és páratlan tárgyalási technikája még hosszú ideig emlékezetes lesz.
Utolsó pillanatig dolgozott, a város 2016. évi költségvetésének előkészítését még befejezte.
Kéri Józsefet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. Temetése 2016. március 17-én
(csütörtökön) 11.00 órakor lesz, a Kőrösi úti temetőben.
Új időszámítás kezdődik a városban a gazdasági tervezésben, amit Kéri József alkotott a területen
azt tovább szeretnék vinni. Nagyon fontos, hogy nem csak a szakmaiságát, hanem az emberségét
is. Olyan ember volt, akinek a szakmája, a munkája, a hivatása egyben a hobbija is volt. A
városban élt, dolgozott és halt meg, egy munkahelye volt. Jó barát volt nemcsak munkatárs,
nagyon sokan kedvelték. Tudásával, munkájával segítette a város fejlődését, amelyről elismerően
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szólt. Több kilátástalan helyzet volt a pénzügyi tervezésben, a megvalósításban, azonban az ilyen
helyzetekben is mindig lehetett rá számítani, megtalálták együtt a megoldást. Az országban
először volt programköltségvetés, amely a nevéhez fűződik. Az Adósságkezelési Komplex
Program szintén az Ő nevéhez köthető, amelynek elfogadásakor minden képviselő egyetértett
azzal, hogy az Önkormányzatnak is takarékoskodnia kell.
Bízik benne, hogy mindenkinek a lelkében, szívében örökre ott marad Kéri József emléke, aki
maradandót alkotott a városban. Hangsúlyozta, felelősségük és feladatuk az emlékét,
szellemiségét megőrizni. Mindig Szolnok városáért és a családjáért dolgozott. Nagyon szomorú,
hogy 65 évesen távozott, azonban ennyi év alatt is lehet maradandót alkotni, mint ahogy Kéri
József bebizonyította.
A jelenlévők 1 perces néma felállással emlékeztek Kéri Józsefre.
Szalay Ferenc polgármester: Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 15 fő
képviselő. Távolmaradását bejelentette Falusi Vajk, Kiss Gabriella, Szabó István képviselő. A
Közgyűlés határozatképes. Megnyitotta az ülést.
Ismertette, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 7. § (5) bekezdése szerint
„Halaszthatatlan vagy határidőhöz kötött döntéshozatalt igénylő előterjesztés (ek) tárgyalására
soron kívüli ülést lehet összehívni.”
A soron kívüli ülés összehívásának indoka: Várospolitikailag fontos fejlesztésekről szóló
döntések meghozatala.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az előterjesztéseket a képviselők elérhetik a
http://kozgyules.szolnok.hu címen.
A napirendi javaslat az ülés előtt kiosztásra került.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

50/2016. (III.09.) sz. közgyűlési határozat
a 2016. március 09-ei soron kívüli közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek
jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2), a 10. § (3), a
11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2016. március 09-ei soron kívüli nyílt
ülésének napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.) Előterjesztés Modern Városok Program keretében tervezett egyes projektek indítására és a
szükséges előkészítési források biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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2.) Előterjesztés a TOP 6. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben indításra tervezett
pályázatok előkészítésére és benyújtására, továbbá a szükséges előkészítési források biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
3.) Előterjesztés a Szolnokon kialakítandó vízitúra megállóhely megvalósításával összefüggő
pályázat benyújtására és a konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
A képviselők helyben

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont:
Előterjesztés Modern Városok Program keretében tervezett egyes projektek indítására és a
szükséges előkészítési források biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Szalay Ferenc polgármester: A Modern Városok Program keretében a Tiszaligeti fürdőfejlesztési
projekt, a Szolnoki Művésztelep fejlesztése, a Tiszai kikötő és kapcsolódó létesítmények
fejlesztése, és a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése című komplex fejlesztési
elképzelések fontosságukra és komplexitásukra tekintettel prioritást élveznek a városfejlesztési
elképzelései között.
Az előterjesztéshez két módosítást tett: Az előterjesztés 1. oldalán a Tiszaligeti fürdőfejlesztési
projektre vonatkozó rész 2. sora kibővül a gyógy kifejezéssel, tehát a mondatrész az alábbira
módosul: "több évszakos használatra alkalmas átalakítása, valamint spa-, illetve gyógy
szolgáltatási körének szélesítése történne".
Az előterjesztés 1. oldalán a Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő rész is módosul, ugyanis nem
építenek 50 méteres úszómedencét. Elmondta, félreértés történt. Az első gondolatok között,
körülbelül két évvel ezelőtt volt szó a medence felújításáról, időközben más lett a koncepció. 25
méteres versenymedence lesz az 50 méteres medencében, sodró folyosó élményelemekkel,
valamint a gépészet kap még helyet. A medence be lesz burkolva úgy, ahogy a tiszaligeti nagy
medence.
K é r d é s:
Radócz Zoltán képviselő: Megköszönte az előzetes egyeztetést a témában. Kérdése az
előkészítéshez kapcsolódó 206 millió forintos forrásigény okán, hogy a kormányzati szándék
szerinti 275 millió forint a Modern Városok Programhoz mikor érkezik meg? A város
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költségvetéséből kell megfinanszírozni és valamikor az évfolyamán fog megérkezni, vagy van
konkrétabb időpont? Megjegyezte, hogy a határozati javaslat 3. pontja arról szól, hogy: „A
Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges az
Üzemeltetési Koncepció bemutatása.” Véleménye szerint a februárban elfogadott költségvetési
rendelet másképpen fogalmaz, mégpedig, hogy már a pályázatnál kellene az üzemeltetési
koncepció is. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy mikor fognak azok elkészülni? Nem tartja
célszerűnek, ha novemberre- decemberre készül el az üzemeltetési koncepció, amikor már
elkészültek és végig is futottak a fejlesztési koncepciók. További kérdései: Lehetséges-e, hogy
párhuzamosan fusson a tervezéssel az üzemeltetési koncepciónak az elkészítése? Ki fogja azt
elkészíteni, ki fog közreműködni, illetve ki lesz a felelőse? Kiemelte, hogy a határozattervezetből mindez nem derül ki. Úgy véli, hogy mindenképpen koordinálnia kell majd
valakinek, például a Hivatal Műszaki Igazgatóságnak. Fontosnak tartja már a fejlesztés
tervezésénél látni azt, hogy mennyibe kerülhet a későbbi üzemeltetése is, például a
fürdőfejlesztésnél, vagy a művésztelep fejlesztésénél.
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: Válaszában elmondta, hogy a Modern Városok Programja
keretében tervezett négy projekt megvalósítása, illetve az indítandó TOP-os projektekről szóló
előterjesztések esetében a teljes forrásigén 250 millió forint + ÁFA, melyet az önkormányzat a
saját költségvetéséből fog a saját források terhére megelőlegezve biztosítani. Valóban a januári
kormányhatározat szerint a forrásigények nevesítésre kerültek a Modern Városok Programmal
kapcsolatban, mely Szolnok esetében 275 millió forint, melyet a számításaik szerint az idei évben
meg fognak kapni, így meg fognak térülni a források. Ahhoz, hogy minél előbb indíthatóak
legyenek az említett projektek az önkormányzat a 2016 évi költségvetéséből megelőlegezi a
költségeket. A 2016 évi költségvetési rendeletben valóban szerepel egy rendelkezés, amely az
üzemeltetésre vonatkozó szabályokat, feltételeket határozza meg, amely pontosan azért került
beépítésre, hogy amikor egy fejlesztés indításáról dönt a Közgyűlés, akkor annak az üzemeltetési
vonzata is látható legyen. Úgy véli, hogy nagyon tudatos és előrelátó rendelkezés volt a
Közgyűlés részéről ennek a rendelkezésnek a beépítése. Megjegyezte, hogy ez Kéri Józsefnek az
utolsó intézkedései között szerepelt.
Összességében az említett két közgyűlési döntés ebben a fázisban arról szól, hogy elindítja az
önkormányzat a tervezést és arra vonatkozóan a szükséges eljárásokat lefolytatják. Az
üzemeltetésről akkor tudnak majd többet, ha a tervek is elkészültek, hiszen akkor fognak
rendelkezni azokkal a műszaki, gazdasági adatokkal, amelyre már egy üzemeltetési komplex
tervet lehet készíteni. A felelős tekintetében elmondta, hogy elsősorban a Polgármesteri Hivatal
és a jegyző, illetve a jegyző koordinálásában több ágazati igazgatóságot és külső szervet is fog
mindez érinteni. Tervező fogja az alapadatokat szolgáltatni, illetve attól függően, hogy milyen
típusú fejlesztésről van szó – fürdő, sport, stb, - minden ágazati területnek a szakértőjét igénybe
fogják venni a komplex koncepció elkészítéséhez.
Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés
keretében véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság.
Molnár Iván, az együttes bizottság levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag
támogatják az előterjesztés elfogadását.
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H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán képviselő: Sok program van, illetve olyan elemek, amelyek korábbi városi
igényeket is megfogalmaznak, valamint a TOP-os fejlesztésekkel kapcsolatban már tavaly
márciusban egyeztetést is folytattak. Támogatni fogják és jónak tartják azt, hogy minél előbb
elindulhatnak a fejlesztések. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a tervezési folyamatban az
üzemeltetési kérdések megjelenése is nagyon fontos. Különös tekintettel a két fürdőfejlesztésnél,
amelyek nagyon költségesek lehetnek. Példának említette az óvodafejlesztéseket, ahol nincs ilyen
jellegű félelme, hiszen azon a területen több tapasztalata van a városnak, jobban kalibrálható,
viszont egy újonnan épített orvosi rendelőnek is lesznek költségei a későbbiek folyamán,
amelyekkel szintén kalkulálni kell. A tervezés kapcsán nagyon fontosnak tarja a belső tartalmakat
is, illetve mivel minden fejlesztés a város egészét érinti, kérése, hogy a tervezés szakaszaiban is
tartsanak egyeztetéseket, ahol a frakció is képviseltetheti magát. Ezzel közösen alakíthatnák ki a
tartalmat, melyet megköszönnének, ha ilyen formán is bevonásra kerülnének. Kérdéses számára,
hogy a közbeszerzéseket a Hivatal fogja-e lebonyolítani. Úgy látja, hogy belső hivatali
közbeszerzésekről van szó ezért különösen fontosnak tartja az időben való elindulását a
fejlesztéseknek.
Molnár Iván képviselő: A Modern Városok Programot óriási lépésnek tartja. Megjegyezte, hogy
a városvezetés nagyon sokat tett azért, hogy egy komoly koncepció alapján a város megújulása,
fejlődése elindulhasson. Példának említette a gyaloghíd építését, amelyet sokan kritikusan
fogadtak, viszont mára a város egyik legkedveltebb és leghasználtabb eleme lett. Kiemelte a
tiszaligeti fejlesztés jelentőségét, a fürdőfejlesztést, a gyógyvíz sport és turisztikai célra történő
felhasználását. Véleménye szerint az egész koncepcióban az látható, hogy amellett hogy a város
szépül a turisztikai látványosságokat is növeli például a művésztelep fejlesztésétől kezdve
egészen a Sörárium és a REPtár. Bízik abban, hogy a Szolnokra látogatók sokkal több időt
fognak eltölteni és szívesebben fognak visszatérni a városba. Ugyanezt célozza meg a tiszai
kikötő és a kapcsolódó létesítmények fejlesztése is. Kiemelte, hogy a szolnoki lakosat régóta
foglalkoztató kérdéskör a Vegyi, a Cukorgyári vagy a MÁV strand, amelyek a rendszerváltás
után az üzemeltetési gondok okán sorra megszűntek. Most az ott élők legnagyobb örömére a
sporttelep mellett újra létrejön egy komoly strandfürdő is. Összességében nagyon örül a
fejlesztéseknek, bízik abban, hogy minél hamarabb el tudnak kezdődni, illetve, hogy a lakosság
örömét fogják szolgálni.
Dr. Lázár Zoltán képviselő: Megköszönte a Közgyűlés előtt tartott egyeztetést a témában,
melyet hasznosnak és eredményesnek tart. A JOBBIK frakció nevében támogatni fogja a
fejlesztéseket. A Városmarketing stratégiával kapcsolatos tanulmányban, amelyet a képviselők
már korábban kézhez kaphattak olvasható volt egy felmérés arról, hogy a szolnoki lakosok a
város mely területeinek a fejlesztését tartják a legfontosabbnak. A Tiszaligeti Strandfürdő
kiemelkedő helyen végzett a felmérésben, illetve a már említett három terület is előkelő helyen
szerepelt a szolnoki lakosok igényeinél. Úgy véli az említett fejlesztések valóban a szolnokiak
igényszintjéhez igazodnak, illetve valóban emblematikus helyszínek és létesítmények a városban.
Véleménye szerint régi adósságát törleszti a város azzal, hogy ezeket a helyszíneket és
létesítményeket megpróbálja a kor színvonalához igazítani.
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Bagdi Sándorné képviselő: A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban nagyon fontosnak tartja,
hogy először fordul elő, hogy nem a kiírt pályázatok közül választanak, hanem a városok
beleszólhatnak abba, hogy miket szeretnének fejleszteni. Elkészült az Integrált Városfejlesztési
Stratégia, ahol széleskörűen történt a felmérés, megkérdezték a város lakosságát, a képviselőknek
is volt lehetőségük javaslatokat tenni, melyek mentén elindult a jelenlegi fejlesztési irányelv.
Nagyon fontosnak tarja, hogy azokat a fejlesztéseket indíthatják, amelyekre szüksége van a
városnak és azt, hogy széleskörű támogatottsága van.
Szalay Ferenc polgármester: Összegezte a program tartalmi elemeit. A Tiszaligeti fürdőfejlesztés
3 milliárd forint értékű, illetve annak az előkészítési és tervezési munkálatai. A tervek szerint a
fürdő - a strand jelleget meghagyva - 12 hónapon keresztül folyamatosan működő termál és
gyógyfürdő szolgáltatást nyújt majd. Fontosnak tartja, hogy megmarad az 50 méteres medence, a
fedett uszoda és elképzelhető további 25 méteres medence építése, melyet az úszni vágyók egyre
nagyobb tömege igényelne. A tervek többi része már ismert lehet más helyekről, de igyekezni
fognak egyedivé tenni a fürdőt. Megemlítette, hogy korábban a japán relaxációs fürdő kialakítása
is szóba került, mely nem valósítható meg. A szolnoki művésztelep fejlesztésére 1.84.000.000.forint került meg megjelölésre, mely 84 millió forinttal meghaladta a Modern Városok Program
keretét, de az államtitkársággal folytatott tárgyalások során garantálták a 84 millió forintos plusz
költséget. A fejlesztés a Zagyva-hídtól indul, megépül a szolnoki vár imitációja bástyával, a
szolnoki művésztelep épületeinek rekonstrukciója, illetve új épületegyüttesek is
megvalósulhatnak. A műemlék védelem kapcsán plusz forrásokat szeretnének a vártemplom
felújítására igényelni, illetve a templom melletti területek feltárására, akár a régi dzsámi és
minaretjeinek előkerítésére.
A következő elem a tiszai kikötő és a hozzá kapcsolódó létesítmények, amely az Ifjúsági
Alapítvány területén épülne meg a Tisza fordulatánál, két funkciót ellátva: egyrészt őrzés, védés,
tárolás, esetleg tankolási lehetőség, másrészt „kosaras fürdő”, hogy szabadstrand akkor is legyen,
ha magas a víz, valamint számos kiszolgáló lehetőség a kikötőn. Az Ifjúsági Alapítvány
szálláshelyeinek felújítása, parkoló helyek, hajótároló helyek kialakítása is szerepel a tervekben.
A Véső úti Sporttelep és strandfürdő fejlesztés 522 millió forintos beruház, ahol új atlétikai pálya
építésére lesz lehetőség, továbbá a TOP-on belül körülbelül 1 milliárd forint áll rendelkezésre a
belvíz és csapadékvíz elvezetésre, út és parkoló építésére. A Vívó Szövetségtől érkezik forrás egy
vívóterem megépítésére, illetve a kosárlabda szövetségtől a társasági adóból érkezik forrás a
jelenlegi kosárlabda csarnok és öltőző épületek felújítására, valamint 1 milliárd forint a Modern
Városok Programjából a strandfürdő újjáépítésére. Kiemelte, hogy busszal is megközelíthető lesz
a strand és a sporttelep, így a vasútállomás irányából biztonságosan megközelíthetővé válik a
terület, amely a szülők régi igénye is. Összességében minderre a Modern Városok Program
keretéből 5 milliárd forintot, valamint a Területi Operatív Programból, a társasági adóból, illetve
a szövetségektől is várható forrásokat tervezik.
A fejlesztések üzemeltetésénél pozitív példaként említette az Agórát, amely a belváros
rehabilitáció szerves részeként épült meg és az üzemeltetési költségei is ismertek. Ellenpéldaként
említette azt az 1,1 milliárd forintos művelődési ház felújítást, amelyet követően az üzemeltetési
költségei a duplájára nőttek az intézménynek. Kiemelte, hogy előre gondolkodva és az
üzemeltetési költségeket felmérve indult el az Agóra beruházás, illetve a gyaloghíd építése is,
amelynek szintén jelentős fenntartási költségei vannak. Számos iskola és óvoda felújításán
vannak már túl és pontosan tudják, hogy milyen üzemeltetési költségeik vannak.
Mint elhangzott, Kéri József utolsó ténykedéseinek egyike volt, hogy csak olyan pályázaton
vesznek részt, melynek ismerik az üzemeltetési vonalát is. Fontosnak tartja, hogy egy-egy
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üzemeltetési terv elkészítésénél részt vegyen az üzemeltető, az aktuális igazgatóság és maga az
intézmény is. Ezt korábban is így tették és a jövőben is így fogják. Az üzemeltetési kérdéseknek
az elsőszámú felelőse a jegyző és a Hivatal, de a polgármesternek is jelentős a felelősége
mindebben. Egyetértett Radócz Zoltán képviselővel abban, hogy előre ismerni kell a fenntartási
költségeket. Felmerülhet kérdésként, hogy miből fogják üzemeltetni a REPtárat, a Söráriumot és
az egyéb fejlesztéseket, viszont látható a költségvetésből, hogy megtermeli a város az ahhoz
szükséges költségeket. Megjegyezte, hogy a REPtárnak 5 év múlva a saját lábára kell állnia a
tervek szerint. Egyetértett Dr. Lázár Zoltán képviselővel abban, hogy a városmarketig stratégiai
felmérések alapján a tiszaligeti fürdő fejlesztését várják a lakosok leginkább.
Kiemelte, hogy a gyaloghidat az emberek szeretik, elismerik, amely egy új közösségi tér és egy
új lehetőség a város élhetőbbé válása kapcsán. A Sörárium és a REPtár elfogadottsága alacsony
abban a mérésben, véleménye szerint azért, mert még nem ismerik az emberek. Néha előkerül,
hogy látványberuházások zajlanak a városban. Hangsúlyozta, hogy a turisztika és az
idegenforgalom turisztikai látványosságok nélkül nem működik, márpedig a város vonzerejét
nem a Panelprogram keretében felújított lakások fogják erősíteni, amelyre 1 milliárd forintot
adott a város, hanem az, hogy milyen szintű Szolnok rendezettsége, tisztasága és látványosságai.
Úgy véli, hogy a gyaloghídra, a rendezett belvárosra büszkének kell lenni, egészen más típusú
városról beszélhetnek majd akkor, amikor mindezekhez csatlakozik a REPtár, a Véső úti
Sporttelep fejlesztése stb. Biztos abban, hogy a látványberuházások pejoratív értelmezése át fog
fordulni pozitív értelmezéssé abban a pillanatban, amikor megtelnek a szállodák, amikor új
szállodák épülnek és növekszik a város látogatottsága. Mindez egy hosszú távú terv, amely már
közel 10 éve indult el, és a következő 10 évben is folytatódik és bízik abban, hogy pozitív
idegenforgalmi turisztikai irányt tud - a mostani és a régebbi fejlesztések kapcsán - elérni
Szolnok városa.
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: A közbeszerzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az új tervezési
ciklus előírásainak megfelelően már nem keretszerződés módosítással fogják a tervezéseket
bonyolítani, hanem az önkormányzat a közbeszerzési törvény előírása szerint fogja közbeszerzési
eljárás keretében megrendelni és azt követően megkötni a szerződéseket.
Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

51/2016. (III.9.) sz. közgyűlési határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett egyes projektek indításáról és
a szükséges előkészítési források biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 1. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Modern Városok Program keretében
megvalósítani tervezett alábbi projektek indítását, a vonatkozó engedélyezési tervek
elkészítésével és kapcsolódó tevékenységek elvégzésével, azzal, hogy a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja a forrásokat az alábbiak szerint:
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MVP projekt megnevezése

előkészítési költség
(nettó Ft)

előkészítési
költség (bruttó
Ft)

Tiszaligeti fürdő fejlesztése

60.000.000

76.200.000

Szolnoki Művésztelep
fejlesztése

21.000.000

26.670.000

Tiszai kikötő és kapcsolódó
létesítmények fejlesztése

45.000.000

57.150.000

Véső
úti
Strandfürdő

37.000.000

46.990.000

163.000.000

207.010.000

ÖSSZESEN:

Sporttelep

és

Határidő a forrás biztosítására: 2016. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési és Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármester az előkészítési feladatok
elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére, a vonatkozó szerződések aláírására.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3./ A Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges az
Üzemeltetési Koncepció bemutatása.
Határidő: a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
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2. napirendi pont:
Előterjesztés a TOP 6. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben indításra
tervezett pályázatok előkészítésére és benyújtására, továbbá a szükséges előkészítési
források biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés szintén előkészületekről és tervezésről szól.
Megjegyezte, hogy az egész TOP program 15,2 milliárd forint költségű, melyből jelenleg 9
milliárd forint körüli részt tartalmaz az előterjesztés: a Szolnok VÁR! Szolnoki Művésztelep
turisztikai célú fejlesztése, a Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése, a Mester út és környéke
közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése, a Simon Ferenc úti
bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel, a Hold úti óvoda újjáépítése, a használaton kívüli volt MÁV
terület Véső út és környéke akcióterület fejlesztéséhez kapcsolódó rehabilitációja, a Mester út és
környéke zöld felületeinek rehabilitációja, a Belvárosi zöldterület rehabilitáció, a Véső út és környéke
belterületi vízrendezés, a Móra úti rendelő újjáépítése, illetve az Eötvös téri alapszolgáltatási központ
fejlesztése. 100%-os támogatási intenzitású, mely szintén fontos. Hangsúlyozta, hogy a városnak nem
kell önerőt biztosítania.
K é r d é s e k:
Radócz Zoltán képviselő: A TOP-os programokkal kapcsolatosan tavaly márciusban volt egy
egyeztetés, amelyen hasonló költségkeretekkel történt a tervezés. A akkori tervezés és a
megvalósítás között majdnem két év fog eltelni. Lehetőség van arra, hogy a szerződésekben vagy
a kiírásokban érvényesíteni azt, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre egy adott
program megvalósítására? A Modern Városok Programnál nincs aggodalma, hiszen a
polgármester elmondta, hogy van lehetőség a módosításra, hiszen hazai költségvetésből fog
megvalósulni a fejlesztés. Viszont a TOP-os projekteknél a költségvetést nehezebb a módosítani.
Ismételte, hogy a szerződésben jelezni fogják-e, hogy tervezetten mekkora forrás áll
rendelkezésre? Hangsúlyozta, hogy figyelembe kell venni a soft- és egyéb költségeket is, mivel a
tervező számára a beruházási költségek a fontosak. Történt felmérés azzal kapcsolatban, hogy a
programoknak vannak-e járulékos költségei az idei évben? Példaként említette a Mester út és
környéke közlekedés hálózatának a fejlesztésekhez kapcsolódó kisajátítási eljárásokat. Arról
érdeklődött, hogy ezek a folyamatok hol tartanak. A projektben lesznek kezelve vagy már jogilag
rendeződtek esetleg ezek járulékos költségek lesznek az idei évben, mivel ezt nem tartalmazza az
előterjesztés? Emlékei szerint ezek a több éve elkezdett folyamatok megakadtak. A szandaszőlősi
bölcsödénél a polgármester elmondta, hogy kimondottan a meglévő épületre inkább egy
energetikai külső nyílászárókat jelent, viszont az új építésnél teljes nyílászárókról lenne szó. A
források hogyan lesznek biztosítva, hogy a megújulás ne csak részleges legyen? Példaként
említette a Móra Ferenc úti óvodát, hiszen ott az épület lebontásra került majd új lett építve. Tud
olyan megkeresésről, ahol a szandaszőlősiek nem pontosan értették azt, hogy már nem lehet
beiratkozni a bölcsődébe? Állítólag már nem lehet beiratkozni, mivel a megfelelő gyermek
létszámot akarják elérni a város különböző bölcsödéiben. Érdeklődött, hogy ez már ősszel
elindul? Elmondta, hogy a fejlesztéseket közösen határozták meg, amivel egyet is értenek, csupán
szakmai kérdései vannak.
Dr. Lázár Zoltán képviselő: Elmondta, ahogy végig néz a beruházásokon azt látja, hogy nagy
részük külterületi területek és kevésbé sűrűn lakott területek. Viszont az óvoda, a bölcsőde és a
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rendelő felújítása egy sűrűn lakott városias környezetben található. Egy-egy ilyen építkezés
körülbelül egyéves időszakot felölelhet. Egy építkezés komoly munkálatokat jelent például nagy
és nehéz gépek járnak a terület útjain. Kérdése az, hogy ha a kisebb forgalomhoz szokott utak
tönkremennek, akkor a helyreállítást a város elfogja végezni? Példakánt említette a Móra Ferencés a Hold utat. Véleménye szerint ezek az utak a nehéz gépek forgalmát nem fogják bírni.
Érdeklődött a lehetséges megoldásokról.
Csatári István vezérigazgató: Válaszában elmondta, hogy a TOP kerete adott tehát a 2014-2020as tervezési időszakra körülbelül 15,2 milliárd Ft az fix. Az ITP-ben, illetve a TOP-ban
meghatározott intézkedések szerepelnek, amire az ITP-hez igazodva forrásokat kellett rendelniük.
Ezeken belül találhatók a projektek. Mivel becsült költségek alapján kerültek az összegek
szétosztásra az intézkedések között, így azok még változhatnak. Kiemelte, hogy az intézkedések
között mindenféleképpen lehet átcsoportosítani, mivel a konkrét beruházási- vagy bekerülési
költségek és a hozzájuk kapcsolódó járulékos költségek akkor válnak ismertté, hogyha a tervek és
a kivitelezés elkészül vagy elkezdődik. Kiemelte, hogy intézkedéseken belül van lehetőség
átcsoportosításra. Az előzetes egyeztetések alapján az is elképzelhető, hogy az intézkedések
között is lesz lehetőség az átcsoportosításra, de igyekezni fognak azokon belül maradni.
Amennyire a mostani ismereteik szerint, illetve az előzetes tervezői becslések alapján be lehetett
állítani azt igyekeztek figyelembe venni.
A Mester úthoz kapcsoló járulékos költségekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy egy
tavalyi megbízás alapján a tervezés már elindult, ott ismerik az érintett ingatlanok listáját. Ennek
megfelelően most kapott egy értékbecslő megbízást az ingatlanok értékének a meghatározására.
Előzetesen olyan információt kaptak, hogy az elszámolható 2%-os korláton belül azokat tudják
kezelni.
Baranyiné Sárközi Erika igazgató: Válaszában elmondta, hogy volt egy elsőkörös egyeztetés az
indikátor korlátok kapcsán, ahol egyeztették, hogy az iskoláknál jobban fel fog merülni az a
probléma, hogy mi fog beleférni az adott indikátorokhoz kapcsolat fajlagos költség
meghatározásakor. A jelenlegi TOP-os fejlesztésben a Simon Ferenc úti bölcsőde az első olyan
projekt - a tervezés most fog elkezdődni - amit szeretnének megvalósítani (nyílászáró csere,
hőszigetelés, két csoport szobával való bővítés, konyha technológia felújítása), amelybe a
komplex fejlesztés bele fog férni a projektbe eszközvásárlással együtt, úgy hogy a fejlesztésre azt
lehessen mondani, hogy komplex.
Dr. Versitz Éva igazgató: Válaszában elmondta, hogy a humán ágazatot érintő valamennyi
fejlesztésbe bevonták az intézmények képviselőit. Ágazati szinten fontos kérésként
fogalmazódott meg az, hogy minden olyan fejlesztés, amely bölcsődét, óvodát és iskolát érint
gondozási-, tanítási évben tudjanak gondolkodni. A bölcsődei és az óvodai korosztály rendkívül
érzékeny abból a szempontból, hogy őket a megszokott környezetükből nem lehet egyik napról a
másikra kimozdítani. Ha felújítás elkezdődik mind a Hold úti óvodában mind a Simon Ferenc úti
bölcsődében nem lehet a gyermekeket abban az intézményben tartani, mivel biztonságos
környezetet kell számukra teremteni. Az bölcsőde vonatkozásában az intézmény egy olyan
tervvel készült, hogy a gondozotti létszámváltoztatása nélkül fogják megoldani a gyermekek
elhelyezését. Kérésük az volt, hogy ne márciusban induljanak el a bölcsődei felvételek, hanem
egy hónappal később. A Közgyűlés döntését követően tudják az intézmények a szülők felé
kommunikálni a lehetőséget a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Alapvető szakmai
szempont volt, hogy egy csoportot egy gondozónővel egy helyre kell vinni. Az intézmény
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megvizsgálta családonként, hogy ki rendelkezik gépkocsival, kinek hol a munkahelye és
próbálják e szerint koordinálni. A teljes elégedettséget nem tudják garantálni, hiszen a
munkatársakat is egy másik intézménybe kell vinni és a szülőknek is plusz teher lesz, azonban
Szandaszőlős városrészen mindenképpen szükség van a bővítésre.
Szalay Ferenc polgármester: Dr. Lázár Zoltán kérdésére válaszolva elmondta, valóban nagy
logisztikai feladat lesz a fejlesztés. Az építkezések közel lesznek egymáshoz, és túl azon, hogy a
lakóövezeten belül milyen járművek közlekednek, a város egészét is meg kell vizsgálni. A
Tiszaligettől a Véső útig, Szandaszőlőstől a Belvárosig mindenhol lesz fejlesztés, építkezés.
Elsődleges és nagyon fontos lesz ennek a logisztikája. Amennyiben ennek negatív
következménye lesz, azt majd helyre kell állítani az eredeti, vagy még jobb állapotába, példaként
említette az út, vagy járda megrongálódását. Ehhez köthető még az út, járdafejlesztési 4 milliárd
Ft-os program. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztés nehogy érintse és rongálja az
újonnan épített járdát, utat. Sajnálatos módon lesznek olyan esetek is, amikor az építkezésekre
fogják házak tönkrementét, ezt majd kezelik, és a megkezdés előtt fel kell mérni a pontos
helyzetet.
Nagyon komoly felelősség gyermekeket óvodából, bölcsődéből időszakosan áthelyezni, majd
visszatelepíteni. A Fiumei úti és Kőrösi úti Iskola felújításánál a gyermekeket a Konstantin úti és
a Mátyás Király úti Intézménybe helyezték el. Kiemelte, hogy mivel bölcsödéről és óvodáról van
szó így bonyolultabb a feladat. Visszautalt Dr. Versitz Éva igazgató által elmondottakra miszerint
a szülőkkel és az intézmények munkatársaival együtt fogják megoldani a feladatot. Kiemelte a
legkisebb sérelem okozásának a fontosságát. Sajnálatosan várhatóak majd problémák. Külön
megköszönte Gál Gábor igazgató munkásságát. Hiszen jó példát mutatott arra, hogy ha egy
igazgató a tantestület élére áll egy iskola felújítása kapcsán a gyermekek elhelyezése kérdésében.
Figyelniük kell a parkolási lehetőségek kialakítására azokon a helyeken ahova áthelyezésre
kerülnek a gyerekek. Példaként említette a Konstantin úti iskola előtt gyakorlatilag nem lehetett
semmit tenni a parkoló autók miatt. Kiemelte az előre gondolkodás fontosságát. Úgy gondolja,
hogy ebben a témában is rendelkeznek tapasztalattal.
Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy a napirendi pontot a mai napon együttes ülés
keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság.
Molnár Iván, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok
egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.
H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán képviselő: Példaként említette, hogy a Pitypang óvoda felújításánál is
csoportokat kellett áthelyezni és szakmailag meg is oldották a felmerülő problémát. További
példaként említette, hogy a Mátyás király úti Iskolában is voltak csoport szobák kialakítva. Nem
azt gondolja, hogy a szakma nem tudná megoldani a feladatot, mert biztos benne, hogy megtudja.
Számára az volt a kérdéses, hogy szeptembertől vagy jövő májustól indul majd a gondozás,
hiszen a szülőknek ez a kardinális kérdés. Kiemelte a bölcsődések életkorát, melyre különösen
tekintettel kell lenni. Nyilván ez az információ hamarabb kiszivárgott a lakosok felé. Nem
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gondolta volna, hogy a fejlesztés kérdése ilyen gyorsan a testület elé fog kerülni. Amit Csatári
István vezérigazgató a válaszában elmondottakat jó dolognak tartja. Az egyes ágazatok között
van lehetőség az átcsoportosításokra. Ha jól értelmezi van egyfajta tervezési szabadság, de mégis
van egy költségkeret amelyet be kell tartani. Ha túllépés történik egy-egy projektnél, akkor a
finanszírozás miből fog történni? Fontosnak tartja Baranyiné Sárközi Erika igazgató válaszát is,
konkrétan azt, hogy a bölcsődénél is lesz nem támogatott műszaki tartalom. A négy
csoportszobának a felújításánál a gépészet nem fog ottmaradni. Véleménye szerint a régi gépészet
mellett egy külső felújítás nem biztos, hogy indokolt. Lehetnek nem támogatott műszaki
tartalmak, amelyek költségeket róhatnak fel akár 2017 évre is. Célszerűnek tartaná, hogyha a
tervezés alatt erre felhívnák a figyelmet és ennek megfelelően kellene megrendelni majd a
tervezéseket. Számos program elindul a városban. Ahogy visszagondol voltak olyan projektek
ahol több százmillió Ft-os plusz igénnyel rendelkeztek. Véleménye szerint ezeket a feladatokat
ennyi projektnél nehéz kezelni. A figyelmet ezekre akarta felhívni. Visszavonja azon javaslatát,
hogy legyen benne a tervezési szerződésben az, hogy milyen költségről van szó. Úgy gondolja,
hogy a tervezőnek tudnia kell, hogy körülbelül mennyi költség áll rendelkezésre egy-egy program
megvalósítására, legalábbis a kiindulási szinten. Ezek az egyeztetések egyik fontos feladata lesz.
Nem szeretné, hogyha a tervezési költségbecslés és a közbeszerzési folyamat nagyon eltérne
egymástól. A Modern Városok Programjánál ezt a kérdést nem érzi ekkora kockázatnak. Úgy
gondolja, hogy feszített a 15 milliárd forint, hiába tűnik soknak az összeg az elvégzendő feladat is
sok. Kiemelte, hogy a további munkálatokban is szeretne részt venni. Kérte, hogyha lesz
egyeztetés a szakmai belső tartalomról akkor közös egyeztetést is tartsanak. Továbbá azt is kérte
Baranyiné Sárközi Erika igazgatótól, amikor a tervezési folyamat elindul a frakciót is vonják be.
Szalay Ferenc polgármester: Elmondta, hogy Radócz Zoltán képviselő fontos kérdéseket
feszegetett. Kiemelte, hogy a reggeli egyeztetésen az iskoláknál mondta el azt, hogy a homlokzat
felújítás és a nyílászáró csere része a programnak. Az óvodáknál és bölcsődéknél úgy történik a
megvalósítás, ahogy Baranyiné Sárközi Erika igazgató a válaszában elmondta. Elmondta a
reggeli egyeztetésen, de most is megerősíti, hogy - látják azt is, hogy az iskolákon belül
szükséges még olyan feladatokat elvégezni, amelyek nélkül egy ilyen iskolafejlesztés esetleg
„féllábú” lenne. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen mértékben szükséges a vizes blokkokat, a
fűtési rendszert és az egyéb belső rendszereket még helyretenni. Elképzelhető, hogy annyi forrás
a projektbe nem tud kerülni, mint például a Szandaszőlősi Iskolánál, ahol az utolsó padtól a
tornaterem burkolatáig sikerült kicserélni mindent. Ezért a reggeli egyeztetésen elmondta, hogy
az Intézményszolgálat feladata az, hogy megvizsgálja azokat a forrásokat, amelyeket felújításra,
karbantartásra az egyéb bevételeiből más feladatokra fordított, most azt hogyan tudnák
beleforgatni az iskola felújításba. Kiemelte, hogy a program addig valósulhat meg, amíg a
„takaró ér”. Vélhetően szükséges lenne kicserélni mindent, de nem lesz rá forrás. Ezt az
intézményeknek is el fogják mondani, hogy ennyi forrásból ennyi fejlesztést tudnak
megvalósítani. Menetközben a tervezői munkálatokat szükséges figyelni. Csatári István
vezérigazgató elmondta a válaszában, hogy a 2%-os korlátba beleférnek annak köszönhetően,
hogy az útvonalat és annak a nyomvonalát megváltoztatták. Az első nyomvonal keresztülment
árkon-bokron, majd rájöttek, hogy ez így nem megfelelő. Tehát változtatni volt szükséges.
Kiemelte, hogy határozottan kell közölni a tervezőkkel, hogy mennyi forrás áll a
rendelkezésükre. Lehet tervezői szabadság, de ha a keretet átlépik, akkor azt nem veszik
figyelembe. Kiemelte, hogy olyan projektet nem pályáznak meg, amelyet nem tud a város
működtetni továbbá csak addig tervezzen egy tervező és addig gondolkozzanak amelyre a forrás
rendelkezésre áll. Példaként említette a Munkácsy úti óvodát, ahol gyakorlatilag minden
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megvalósult tornaszoba, tetőcsere. Kiemelte, hogy a pluszforrások nem rossz irányba mentek el.
Mindig ki fog derülni az, ha a tervező egészen másként gondolkodik, mint ahogy arra a források
lehetőséget adnak.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

52/2016. (III.9.) sz. közgyűlési határozat
a TOP 6. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben indításra
tervezett pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról, továbbá a szükséges
előkészítési források biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező TOP 6. prioritás keretében megvalósítandó pályázati projektek
forrásallokációs listáját.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében az alábbi munkacímű pályázatok a jelen határozat mellékletét képező
forráskeretek figyelembe vételével benyújtásra kerüljenek azzal, hogy az Eötvös téri alapszolgáltatási
központ fejlesztésére irányuló pályázat benyújtása előtt a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
jóváhagyását be kell szerezni.


Szolnok VÁR! Szolnoki Művésztelep turisztikai célú fejlesztése



Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése



Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
fejlesztése



Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel



Hold úti óvoda újjáépítése



Használaton kívüli volt MÁV terület Véső út és környéke akcióterület fejlesztéséhez
kapcsolódó rehabilitációja



Mester út és környéke zöld felületeinek rehabilitációja



Belvárosi zöldterület rehabilitáció



Véső út és környéke belterületi vízrendezés



Móra úti rendelő újjáépítése



Eötvös téri alapszolgáltatási központ fejlesztése



Szolnoki Foglalkoztatási Paktum I.



Komplex telep program II.
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Határidő a pályázat benyújtására: A vonatkozó pályázati felhívásban megjelölésre kerülő
határidő
Határidő az Eötvös téri alapszolgáltatási központ fejlesztésére irányuló pályázathoz a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyásának beszerzésére: A vonatkozó pályázati
felhívásban megjelölésre kerülő határidőt megelőzően
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2./ pontban szereplő projektek előkészítésére és
pályázatok megírására, azaz előkészítő projektmenedzsment tevékenységre a Szolnoki
Városfejlesztő Zrt.-t kéri fel, melynek költségeire a 2016. évi költségvetés terhére projektenként
1.270.000 forintot, összesen 16.510.000 Ft-ot biztosít. Ennek megfelelően keretszerződés
módosítása szükséges.
Határidő a forrás biztosítására és a keretszerződés módosítására: 2016. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az alábbi táblázatban szereplő projektek
tervezési költségeinek a 2016. évi költségvetés terhére történő biztosítását a táblázat szerinti
összegekkel, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
vonatkozó szerződések aláírására:
Szükséges
tervezési ktg
(nettó Ft)

Szükséges
tervezési ktg
(Bruttó Ft)

Szolnok VÁR! Szolnoki Művésztelep turisztikai célú fejlesztése

12 000 000

15 240 000

Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése

18 000 000

22 860 000

Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló fejlesztése

2 585 000

3 282 950

Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel

3 000 000

3 810 000

Hold úti óvoda újjáépítése

4 000 000

5 080 000

Mester út és környéke zöld felületeinek rehabilitációja

20 400 000

25 908 000

Belvárosi zöldterület rehabilitáció

8 100 000

10 287 000

Móra úti rendelő újjáépítése

4 000 000

5 080 000

Eötvös téri alapszolgáltatási központ fejlesztése

5 000 000

6 350 000

77 085 000

97 897 950

Projektjavaslat megnevezése

ÖSSZESEN:

Határidő a forrás biztosítására és a szerződések megkötésére: 2016. április 30.
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Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a
pályázatok, a konzorciumi megállapodások és a pályázatokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok
aláírására, azzal, hogy a megtett intézkedésekről és a konzorciumi megállapodásokról a
Közgyűlés tájékoztatása szükséges.
Határidő az intézkedések megtételére, a dokumentumok aláírására:
A vonatkozó pályázati felhívásban megjelölésre kerülő határidő
Határidő a Közgyűlés tájékoztatására:
A Közgyűlés intézkedést követő munkaterv szerinti ülése
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
6./ A Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges az
Üzemeltetési Koncepció bemutatása.
Határidő: A Támogatási Szerződés megkötését megelőzően
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. március 9-i rendkívüli ülésére TOP 6. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben indításra
tervezett pályázatok előkészítésére és benyújtásáról című határozati javaslat melléklete
Támogatás (MFt)
6. prioritás /
Intézkedések

Pályázati felhívások
min összeg

max
összeg

6.1. Gazdaságfejlesztés
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Projekt 1.
6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése
Projekt 1.
6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
Projekt 1.
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

,05

0
,5

Teljes
keretöss
Még
zeg
felhaszná
2014lható
2020

Meghir
detett
forrásk
eret
(Mrd
Ft)

5,679

0,349

5,330

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,039

0,349

1,690

Projekt
teljes
tervezett
költsége
(Mrd Ft)

5,679

2,039

Szolnok VÁR! Szolnoki Művésztelep turisztikai célú fejlesztése

0,950

Milléri turisztikai célú kerékpárút fejlesztése
Projekt 3.
0
6.1.5 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
,1
,64
közlekedésfejlesztés
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése
Projekt 1.(Átcsoportosítás alatt a 6.1.1. és 6.1.3 intézkedésekre)

0,740
0,349

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése
Hold úti óvoda újjáépítése
Szapári úti óvoda újjáépítése
Simon Ferenc úti bölcsőde fejlesztése kapacitásbővítéssel
Bölcsődék felújítása
Óvodák felújítása

,001

0
,4

3,640

0,000

3,640

3,640
2,240
1,400

1,179

0,145

1,034

1,179

1,179

0,145

1,034

1,179
0,364
0,400
0,210
0,090
0,115
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6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés

2,827

0
1,130
,03
,13
Használaton kívüli volt MÁV terület Véső út és környéke akcióterület fejlesztéséhez kapcsolódó rehabilitációja
0
6.3.2 Zöld város kialakítása
1,197
,1
,953
Mester út és környéke zöld felületeinek rehabilitációja
Belvárosi zöldfelületek rehabilitációja
Projekt 3.
0
6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
0,500
,01
,5
Véső út és környéke belterületi vízrendezés
6.3.1 Barnamezős területek rehabilitációja

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

,05

0
,4

0,244

2,583

2,827

0,000

1,130

1,130
1,130

0,244

0,953

0,680
0,270
0,247
0,000

0,500

0,653

0,253

0,400

0,653

0,253

0,400

0,653
0,400
0,253

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
0
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1,774

0,520

1,254

1,774

1,774

0,520

1,254
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Szegő Gábor Általános Iskola energetikai célú fejlesztése
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola energetikai célú fejlesztése
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI energetikai célú fejlesztése
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
Projekt 7
Projekt 8
6.5.2 Önkormányzatok által vezérelt komplex fejlesztési programok

0,500
0,500

Projekt 1.
Projekt 2.

6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság,015
központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.
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0,000

0,000
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Projekt 1.
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
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1,003
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0,950

1,003

0,650

0,000
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Móra úti rendelő újjáépítése
Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt 3.
6.6.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
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0,190
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Eötvös téri alapszolgáltatási központ fejlesztése
Projekt 2.
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja
6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja

,07
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Projekt 1.
Projekt 2.
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
6.8.1 Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködésekkel
6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

,3

0
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Szolnoki Foglalkoztatási Paktum I.
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum II.
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Komplex telep program II.
6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt 1
Projekt 2
Civil szervezetek projektjei
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23
3. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnokon kialakítandó vízitúra megállóhely megvalósításával összefüggő
pályázat benyújtására és a konzorciumi megállapodás aláírására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Szalay Ferenc polgármester: A program a tiszai turizmus felélesztéséről szól. A Kajak-Kenu
Szövetség a „Bejárható Magyarország” Programjához 35 milliárd forintnyi forrást kap a
Gazdasági Innovációs Operatív Programon keresztül, amelyet biztosít az ország folyók, tavak
mellett lévő települései számára. A városnak komoly kapcsolatrendszert eredményezett az, hogy
az olimpiai felkészülés a kajak-kenu sportban régóta Szolnokon történik. A szövetség azzal
kereste fel a várost, hogy szeretnék ha Szolnok is bekapcsolódna a programba. Kiemelte, hogy
az együttműködés kiváló, illetve megemlítette a Holt-Tiszánál történt fejlesztéseket.
Jelen program kapcsolódik a már említett Modern Városok Programjában szereplő tiszai-kikötő
építéséhez is. Az Ifjúsági Alapítvány egyik régi épülete - amely a Tisza fordulatánál található kerül majd átépítésre hajótárolóvá, illetve szervizműhellyé. Egy további nagy stég építése is része
mindennek. Valószínűnek tartja, hogy az evezős ház stégjének az újjáépítéséről is szól a program.
A tiszai turizmus visszaállítását szorgalmazza a program, az evezős, motorcsónakos és egyéb
közlekedési járművek vonatkozásában. Az említett szálláshelyfejlesztés az Ifjúsági Alapítványon
belül mindezt jelentősen tudja majd szolgálni.
Busi László r.ezredes: Nagy előrelépési lehetőséget lát a programban. Szolnokiként emlékszik
arra, hogy milyen volt a tiszai vízi élet korábban. Felajánlotta a megye és a kapitányság segítségét
az előzetes tervezéseknél, az engedélyezéseknél a meglévő kapcsolatrendszerüket felhasználva.
Ígéretet tett arra, hogy amennyiben emailben megkeresik ez ügyben, akkor fel fogja venni az
illetékes osztályvezetővel a kapcsolatot. Az érvényben lévő miniszteri rendelet a kikötőkre,
illetve a hajózásra vonatkozó előzetes tervezéseket és véleményezéseket ír elő, úgy a helyszín
megválasztásával, mint a kijelölt vagy felkért tervező személyével kapcsolatban, akinek bizonyos
képesítésekkel kell rendelkezni. Náluk rendelkezésre áll az a tudás, amelyet szívesen a város
rendelkezésére bocsájtanak bármikor annak érdekében, hogy Szolnokon újból megfelelő
viziturizmus lehessen.
Bíró Árpád ügyvezető igazgató: A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány nevében
elmondta, hogy nagyon jelentős számukra a tervezett fejlesztés. A Turisztikai Szabadidőközpont
1970-ben került átadásra és azóta a gyerekeket, az ifjúságot szolgálta, amely az elmúlt
évtizedekben nagy mértékben elhasználódott és elöregedett. Két lehetőség maradt, vagy
elbontásra kerül, vagy újjáépítik. Örül annak, hogy ez utóbbi döntés született. Biztos abban, hogy
az Alföld legnagyobb ifjúsági szálláshelye felújítva nehéz körülmények között is fenn fogja
magát tartanai, hosszú távú működést fog garantálni, hiszen amíg fiatalok vannak, addig van
turizmus, amíg van turizmus, addig egy felújított, rendkívül jól megközelíthető szállásközpont
nagyon jelentős vendégforgalmat fog hozni a városnak. Azt vallja, hogy a turizmus alapja az
ifjúsági turizmus, és biztos abban, hogyha hozzászoktatják az ifjúsági turizmushoz az általános és
középiskolás gyerekeket, akkor felnőttként meg fogják tölteni a több csillagos szállodáit is a
városnak. Megköszönte a lehetőséget és a pozitív hozzáállást, illetve azt, hogy újra születhet a
Turisztikai Szabadidőközpont.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy a napirendi pontot a mai napon együttes ülés
keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
Molnár Iván, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok
egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.
H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán képviselő: Örömtelinek tartja, hogy az Magyar Kajak-Kenu Szövetség
(továbbiakban: MKKSZ) a fejlesztés élére állt, illetve hogy az ifjúságban gondolkodnak.
Korábban is lett volna lehetősége a városnak elhelyezkedéséből adódóan is például lakóhajókkal
tervezni. Szakemberektől hallotta, hogy a Közép-Tiszán közel Ferihegyhez első lehetne a város
abban, hogy elindítana egy holland típusú lakóhajót, ahol például egy hetet tudnak tölteni a
turisták. Véleménye szerint egy kikötő fejlesztésnek sok mindent kell tudnia és sok mindenre kell
építenie. Kis víznél is jól hajózható a Tisza szolnoki része, mely szintén fellendíthetné a
turizmust. Megköszönte az együttműködést az MKKSZ-szel.
Busi László r.ezredes: Alapvetően mindig az a kérdés, hogy a helyiek mit szeretnének. Nagyon
szívesen adnak véleményt a körvonalazódott elképzelésekről. Jelen pillanatban a hajózási
szabályok, illetve a hajózási törvény adta lehetőségeket mindenképpen ki lehet használni.
Megjegyezte, hogy a Tiszán Szegedtől egészen Tiszabecsig tart az illetékességi területük, és
szívesen ajánlanak már működő rendszereket, akár Szerbiából is. Van kapcsolatuk a dunai és a
balatoni hajózási szervezetekkel is, és szívesen állnak rendelkezésükre, amennyiben kérdés
merülne fel.
Szalay Ferenc polgármester: A Victor Hugo lakóhajó tud kikötni jelenleg Szolnokon, amely
kicsi, de ki van használva. Példaként említette, a korábban Szegedről hozott hajót, mely
sajnálatosan kicsinek bizonyult és jelentős mértékben károsodott, és a 12 millió forintos
ráfordítás ellenére is a roncstelepre került. Emlékei szerint a hajózási lehetőségek kapcsán a Tisza
Szálló elé kikötő építésére nyílt lehetőség, amelyhez lépcsőt is építettek. Egyetértett azzal, hogy
sokkal több ilyen lehetőséggel kellene élnie a városnak. Tudomása szerint a mentetlenen lévő
kikötőt a jelenlegi üzemeltetője el akarja adni. Van olyan hajóüzemeltető is, aki a nyári szezonra
szerződést köt a Garden Hotellel és sétahajózást vállal a Tiszán, valamint Kovács Ákos a
Tiszavirág Fesztiválra szintén szokott hajót bérelni. Bíró László, aki a szolnoki kikötő utolsó
parancsnoka volt, most már nyugdíjas ugyan, de folyamatosan felkeresi az ötleteivel annak
érdekében, hogy miként lehetne felerősíteni a tiszai közlekedést a jövőben. Véleménye szerint az
említett kikötő rendszerrel sok lehetősége lesz a városnak a tankolástól az őrzésig, a nagyobb
hajók fogadásától a kajakok, kenuk fogadásáig. A Viking kikötő is jól működik függetlenül attól,
hogy nem a városé. Megjegyezte, hogy 2 millió forintos támogatást adnak a kikötő működéséhez,
amely visszacsalogatta a motorcsónakokat. Kiemelte, hogy több mint 6000 horgászhelyet
váltanak egy évben a szolnokiak, a térségben pedig 11.000-et, így a csónakok elhelyezése
okozhat gondot a későbbiekben.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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53/2016. (III.9.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnokon kialakítandó vízitúra megállóhely megvalósításával összefüggő
pályázat benyújtásáról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 1. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a GINOP 7.1.2. pályázati
konstrukció keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner
részt vegyen az Alsó-Tisza vízitúra komplex fejlesztése munkacímű, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség által vezetett konzorciumi pályázatban.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt előkészítésére és a pályázat benyújtásához
szükséges adminisztrációs és koordinációs tevékenység elvégzésére a Szolnoki Városfejlesztő
Zrt.-t kéri fel, melynek költségeire a 2016. évi költségvetés terhére 1.270.000 Ft-ot biztosít.
Ennek megfelelően keretszerződés módosítása szükséges.
Határidő a forrás biztosítására és a keretszerződés módosítására: 2016. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a
pályázat, a konzorciumi megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok aláírására, a szükséges
intézkedések megtételére, hozzájárulások beszerzésére, különös tekintettel a Szolnoki Gyermek
és Ifjúsági Közalapítvány pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelő nyilatkozata,
hozzájárulása beszerzésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
4. A Támogatási Szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges az
MKKSZ-szel leegyeztetett Üzemeltetési Koncepció bemutatása, melynek ismeretében dönt a
Közgyűlés arról, hogy vállalja a projekt kapcsán létrehozott fejlesztések fenntartását a projekt
zárásától számított 10 évig.
Határidő: A Támogatási Szerződés aláírását megelőzően
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Rózsa József igazgató, Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
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Szalay Ferenc polgármester megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött nyílt napirendi pontok
tárgyalását befejezte. Megköszönte a képviselők munkáját, az ülést, amely 11,00 órakor
kezdődött 12,16 órakor bezárta.

kmf.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

