
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2008.  május  29-i 
munkaterv szerinti nyílt üléséről

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

Jelen vannak:  Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Dr. Bozó Andrea,  Bozsányi István,  Csala 
Sándor  Péter,  Csák László,  Ferenczné  Teleky Éva,  Hegmanné  Nemes  Sára,  Jánosiné Dr. 
Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nemes András, Palla 
Béla, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Szabó István, Szalay Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Dr. 
Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné, Vörös Ádám képviselők ( 24 fő)

Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: 
Dr. Füle István, Dr. Nagy Rózsa, Pálmai László képviselők

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

Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló

Pintér László, a Városi Civil Tanács delegáltja

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

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető

Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
1. napirendi pontnál: Kalmárné Szász Julianna, Gál Gábor, Barna Antal, Nagy Györgyné, 

Molnár László, Dr.Kovácsné Okler Edit pályázók
7. napirendi pontnál: Orgovány László tervező, Papp László ügyvezető-igazgató
9. napirendi pontnál: Andrási Imre ügyvezető igazgató, Tarr Ferenc könyvvizsgáló
10. napirendi pontnál:Andrási  Imre  ügyvezető  igazgató,  Krajcsné  Dezsőfi  Katalin 

könyvvizsgáló
11. napirendi pontnál:Andrási Imre ügyvezető igazgató
12. napirendi pontnál:Farkasházi István ügyvezető igazgató, Kovács József könyvvizsgáló, 

Magyarné Kádár Piroska a korábbi gazdasági vezető
13. napirendi pontnál:Rózsa  József  ügyvezető  igazgató,  Krajcsné  Dezsőfi  Katalin 

könyvvizsgáló
14. napirendi pontnál:Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató, Tarr Ferenc könyvvizsgáló

15. napirendi pontnál:ifj. Dr.Tóta Áron Igazgatóság elnöke, Harcsa Béla cégvezető, 
16. napirendi pontnál:ifj. Dr.Tóta Áron Igazgatóság elnöke, Harcsa Béla cégvezető
17. napirendi pontnál:Morvai  Istvánné,  a  Közalapítvány  képviselője,  Kovács  József 

könyvvizsgáló
18. napirendi pontnál:Jusztin László, a kuratórium elnöke, 



19. napirendi pontnál:Dr.Botka János, a kuratórium elnöke, Vígh Róbertné könyvelő
20. napirendi pontnál:Deák László, Nagy Levente igazgatók
36. napirendi pontnál:Menkó Mihály üzletági igazgató
37. napirendi pontnál:Juhász Gyuláné, Andrási Imre ügyvezető igazgatók
39. napirendi pontnál:Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

Érdeklődő állampolgár:  10 fő

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

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint megjelent 24 fő képviselő, a Közgyűlés 
határozatképes.

Tájékoztatást adott arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan 
megküldött  előterjesztések,  határozati  javaslatok  és  egyéb  kiegészítések  jegyzékét  a 
képviselők elérhetik a kozgyules.szolnok.hu címen, a nyílt ülés napirendi pontjai után. 2008. 
május 22-én és 23-án a fenti címre felhelyezett új napirendi pontok és kiegészítések jegyzéke 
a  nyílt  ülés  45.,  46.  napirendi pontjaként  megtalálhatóak.  Az  egyes  napirendekhez  még 
szükséges  anyagokat,  kiegészítéseket  az  aktuális  előterjesztések  mögött  találhatják  meg, 
melyekre  a  napirendek  tárgyalásakor  is  utalni  fog.  A munkaterv  módosítására  vonatkozó 
határozati javaslat ugyancsak a fenti címen, a 47. napirendi pontként érhető el. 

A 2008. I. félévi munkaterv május 29-i nyílt ülés napirendi pontjai közül az alábbi napirendi 
pontok törlését javasolta:

- Tájékoztató a városban működő civil szervezetek helyzetéről 
Indoklása: 
Kővári Lászlóné, a Civil Tanács elnöke, és mint az előterjesztés előadója kérte a napirendi 
pont törlését.
Kővári Lászlóné indoklásában elmondta, hogy az Önkormányzat ebben az évben tervezi a 
civil stratégia megújítását, melynek helyzetelemzés része kitér a fent említett napirendi pont 
tartalmára. 

- Tájékoztató a kerékpárutak építésének és üzemeltetésének tapasztalatairól
Indoklása: 
A kerékpárutak  építésével,  fenntartásával  kapcsolatban  jelenleg  is  tárgyalások  folynak  az 
érintett civil szervezetekkel. A végleges álláspont kialakulása után javasolt a Közgyűlés elé 
egy átfogó szakmai előterjesztés elkészítése. 
A Városgazdálkodási Bizottság, mint szakmai bizottság, kérésének megfelelően tájékoztatást 
kapott a kerékpárutak építésének és üzemeltetésének eddigi tapasztalatairól. 

Kérdés, hozzászólás a munkaterv módosítással kapcsolatban nem hangzott el. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

129/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 273/2007. (XI.29.) számú 
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 2008. május 29-i nyílt ülés napirendi pontjai közül törli:

- Tájékoztató a városban működő civil szervezetek helyzetéről 

- Tájékoztató a kerékpárutak építésének és üzemeltetésének tapasztalatairól

című napirendi pontokat.

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a képviselők helyben

Radócz Zoltán  a napirendi javaslattal kapcsolatban megjegyezte, hogy a Szolnok, Táncsics 
Mihály  út  15.  szám  alatti  ingatlan  (szobaszínház)  hasznosítására  vonatkozó  előterjesztés 
pótlólagosan került a napirendek közé, melyben az ingatlan 15 éves hasznosításáról van szó, és 
jelentős  pénzügyi  kihatásai  vannak.  Érdeklődött,  hogy az  előterjesztés  miért  nem került  a 
Pénzügyi Bizottság elé véleményezésre. 

Dr.  Sebestyén Ildikó  válaszában  elmondta,  hogy a  vagyonrendelet  a  Szigligeti  Színházat 
felhatalmazza  egy  vagyonhasznosítással  kapcsolatos  eljárás  első  lépésének  megtételére.  A 
tényleges kötelezettségvállalás és a pénzügyi  kihatás akkor történik meg, amikor az eljárás 
lezáródik. Addig a feltételek, kondíciók nem ismertek, ezért nem került a Pénzügyi Bizottság 
elé az előterjesztés. A vagyonrendelet szerint viszont a döntés visszakerül a Közgyűlés elé, és 
akkor a Pénzügyi Bizottság véleményezi az előterjesztést. 

Radócz Zoltán nem tudta elfogadni a választ, hiszen a határozat már csak azt tartalmazza, 
hogy a közgyűlés elé a nyertes személye kerül. Szerinte nem fogadható el, hogy valaki egy 
ilyen jelentős épület felújításába úgy kezdhet bele, hogy az nem ismert milyen kondíciókat, 
milyen feltételeket,  és 15 évre milyen kötelezettségeket jelent. Alapvetően fontosnak tartja, 
hogy egy ilyen pénzügyi kötelezettségvállalás elindítása előtt – ha a számok pontosan nem is 
ismertek, a keretszámok ismeretében - a szakbizottság megtárgyalhassa, hogy mivel fog járni a 
felújítás. Nem javasolta a napirend tárgyalását.

Szalay Ferenc elmondta,  hogy a napirend tárgyalásánál  minden információ ismertté  válik, 
javasolta, hogy tárgyalják meg a napirendet. 

Kezdeményezte a napirendi javaslatok (nyílt, zárt) elfogadását.

3



Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 23 fő – 21 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

130/2008. (V.29.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  2008.  május  29-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  nyílt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet  12. § (3), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a  2008. május 29-i 
munkaterv  szerinti  nyílt  ülésének napirendjeit,  azok sorrendjét  az  alábbiak  szerint  hagyja 
jóvá:

N a p i r e n d e k:

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetőinek megbízására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Szolnok város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR rendelet 
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3./ Előterjesztés  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról  szóló  rendelet 
megalkotására
Előadó     Szabó István alpolgármester

4./ Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatalok helyi  támogatásáról szóló 32/1996. (XII.3.) 
KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

5./ Előterjesztés a 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett 
károk enyhítése céljából az állam által biztosított keretösszeg elosztásának szociális elveiről 
szóló 40/2006. (X.27.) KR. rendelet hatályon kívül helyezésére  
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

6./  Előterjesztés a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  szociális  és 
gyermekjóléti  ellátások  intézményi  térítési  díjainak  megállapításáról  szóló  rendelet 
megalkotására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

7./ Előterjesztés a Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) KR. számú 
rendelet módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

8./ Szóbeli előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet  megalkotására  vonatkozó  előterjesztés  két  fordulóban  történő  tárgyalásáról  szóló 
91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére 
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Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

9./ Előterjesztés a Szollak Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására 
Előadó  :   Andrási Imre  ügyvezető igazgató

10./  Előterjesztés  a  Szolnoki  Ipari  Park  Kft.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására  
Előadó  :   Andrási Imre ügyvezető igazgató

11./ Előterjesztés a Zöld Ház társasház 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint 
a 2008. évi üzemeltetési terv elfogadására  
Előadó  :   Andrási Imre ügyvezető igazgató

12./  Előterjesztés  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására és a  közhasznúsági jelentés elfogadására 
Előadó  :   Farkasházi István ügyvezető igazgató

13./ Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Kht. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására és a közhasznúsági jelentés elfogadására
Előadó: Rózsa József ügyvezető igazgató

14./  Előterjesztés  a  "Munkalehetőség  a  Jövőért"  Szolnok  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására és a közhasznúsági jelentés elfogadására
Előadó  :   Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

15./  Előterjesztés  a  Szolnok  TV.  Zrt.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására 
Előadó  :   ifj. Dr.Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke

16./ Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására
Előadó  :   ifj. Dr. Tóta Áron, az Igazgatóság elnöke

17./ Előterjesztés a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadására 
Előadó  :    Ondrék Róbert, a kuratórium elnöke

18./ Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  2007.  évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó  :   Jusztin László, a kuratórium elnöke

19./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért  Közalapítvány 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó  :   Dr. Botka János, a kuratórium elnöke

20./ Előterjesztés  a  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Általános  Iskola  alapító  okiratának 
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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21./  Előterjesztés  a  „Liget  Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és 
Nappali Intézménye alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

22./ Előterjesztés  a  Szolnoki  Gyermek-és  Ifjúsági  Közalapítvány  alapító  okiratának 
felülvizsgálatára 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

23./ Előterjesztés Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási 
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

24./ Előterjesztés  a  fogszabályozás  szakellátás  vállalkozási  formában  történő  ellátására 
vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés   a  Jász-Nagykun-Szolnok  Szakképzés-szervezési  Társulás  által 
benyújtandó, a TISZK rendszer kifejlesztését lehetővé tevő pályázatokban való részvételről 
és  a  TISZK  munkaszervezetének  működését  2008-ban  biztosító  pénzügyi  források 
előfinanszírozásáról 
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

26./ Előterjesztés  a   Társadalmi  Infrastrukturális  Operatív  Program  TIOP  1.2.1/08/1 
kódszámú Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek  kialakítása című pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
27./ Tájékoztató  a  Tiszaligeti  Termálfürdő  és  Rekreációs  Központ  építészeti-műszaki 
tervpályázatának lebonyolításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

28./ Előterjesztés a Szolnok, Besenyszögi út 721/4 hrsz-ú földrészletből kialakítandó mintegy 
9,5 ha-os területen Kelet-Európai Hadi- és Gépjárműtechnikai Park megvalósítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

29./  Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  program  ÉAOP-2008.4.1.3.A 
kódszámú pályázati  konstrukcióra pályázat  benyújtásáról   és  az önerő biztosításáról  szóló 
64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat módosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú  pályázati  konstrukcióra  pályázat  benyújtásáról  és  az  önerő  biztosításáról  szóló 
106/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

31./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati  konstrukcióra  a  Ravatalozó  épületének  felújítására  pályázat  benyújtására  és  az 
önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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32./ Előterjesztés  Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

33./  Előterjesztés  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „GII  jelű—Szandaszőlős” 
elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő  város  rehabilitációs  pályázat 
beadására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

34./ Előterjesztés  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „A-B  jelű-Szolnok  a  Tisza-
fővárosa” elnevezésű akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő város rehabilitációs 
pályázat beadására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

35./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

36./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JÁSZKUN VOLÁN RT. 
között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

37./ Előterjesztés  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  javadalmazási 
szabályzatának  felülvizsgálatára 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

38./ Előterjesztés  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság 
könyvvizsgálójának megbízására   
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

39./ Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére történő 
önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

40./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

41./ Előterjesztés a közgyűlés 2008. II. félévi munkatervének jóváhagyására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

42./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
               Dr.Szakali Erzsébet jegyző

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

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A képviselők helyben 

Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 19 igen szavazattal, 2 
ellenszavazat mellett, 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

131/2008. (V.29.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  2008.  május  29-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  zárt   napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) b. pontja,  a  12. § (4) bekezdés a./ b./ pontja alapján, 
valamint Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR.  rendelet  12.  §  (3) 
bekezdése, a 15. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a  2008. május 29-i 
munkaterv szerinti  zárt  ülésének napirendjeit,  azok sorrendjét  az alábbiak szerint  hagyja 
jóvá:

N a p i r e n d e k:

Zárt ülésen:
1./ Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák magasabb vezetőjének megbízására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
1 Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról 
szóló  1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján 

2./ Előterjesztés címzetes igazgatói címek adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2 Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. 
14. § (3) bekezdése alapján 

3./ Előterjesztés a Dr. Kálmándi Mihály Díj 2008. évi adományozására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
31/2002. (XII.19.) KR.  14. § (3) bekezdése alapján 

1 A  képviselő-testület  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik  bele;  továbbá  önkormányzati,  hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor
2 Zárt  ülést  kell  tartani:  összeférhetetlenségi   és  kitüntetési  ügy,  valamint  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos 
eljárás tárgyalásakor
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4./ Előterjesztés  az  ALFA-NOVA Kft.  által  megfizetett  koncessziós  díj  terhére,  valamint 
saját beruházásban 2008. évben végzendő felújítások, beruházások meghatározására
Előadó  :   Szabó István alpolgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

5./ Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására  
Előadó  :   Andrási Imre ügyvezető igazgató
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: Az előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról  szóló többször  módosított 
1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

6./ Előterjesztés a Szolnok, Táncsics M. u. 15. sz. alatti, 848 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: Az előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról  szóló többször  módosított 
1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján 

7./  Előterjesztés  a  Szolnok, 793/1 hrsz-ú,  a  789 hrsz-ú,  és  a  792/4 hrsz-ú ingatlanokból 
kialakuló 793/1 hrsz-ú, kb. 14.263 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés és 
telekalakítási okirat módosítására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján 

8./ Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján 

9./ Előterjesztés fellebbezés elbírálására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
3 Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
31/2002. (XII.19.) KR.  14. § (2) bekezdése alapján 

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A képviselők helyben 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a mai ülésre napirend előtti kérdést nyújtottak be az SZMSZ 
31.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően,  legkésőbb  a  közgyűlést  megelőző  2. 
munkanap 12,00 óráig: Csák László, Dr. Bozó Andrea, Tasnádi Zoltán képviselők. 

3 Zárt ülést kell tartani:önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor
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Csák László  kérdése kapcsolódik a város közlekedési rendjéhez. Tapasztalata szerint több 
lakossági fórumon érte bírálat  és észrevétel  a kialakult  rendet. A vélemények szerint nem 
szerencsések  azok  a  jelenlegi  megoldások,  melyek  egy-egy  problémás  területet  másik 
területre  tesznek  át.  Sok esetben  sajnos  nem veszik  észre  azokat  a  változásokat,  melyek 
ezáltal  keletkeznek.  Különösen  így  van  ez  a  kis  utcák,  mellékutcák  esetében.  Kirívó 
példaként említette a Baross utcát, melynek forgalma a volt mentőállomástól a Kossuth térig 
jelentősen csökkent, viszont a mellékutcák olyan rendben csatlakoznak hozzá, mellyel nem 
tudnak fölmenni rá. Felhívta a figyelmet arra, hogy az APEH egyik intézménye a Mikszáth út 
végén található kb. 30 méterre az Eötvös téri körforgalomtól, de miután a Mikszáth utca vége 
le van zárva, körbe kell autózni több kis utcát, sok száz méterrel megnövelve az utat, mellyel 
az  oda  autózók  szennyezik  a  környezetet.  Érdeklődött,  hogy  lehetséges-e  a  Mikszáth  út 
kinyitása, hogy a 30 méteres út helyett ne kelljen több száz métert autózni, és a környezetet 
terhelni. 

Szalay  Ferenc válaszában  emlékeztetett  rá, hogy Szolnok Város  Közgyűlése  elfogadta  a 
város területén lévő utak építési  és felújítási  programjának 4 éves végrehajtási  sorrendjét. 
Ebben a programban a Mikszáth Kálmán út Eötvös téri körforgalomba történő bekötése nem 
szerepel.  Ezt  a  tervezés  időszakában,  2004-ben  kellett  volna  fölvetni.  A  Belvárosi 
Rehabilitáció  kapcsán  igényként  merült  föl  az  utca  kinyitása  és  rácsatlakozása  a 
körforgalomra,  de  a  közművek  kiváltása  (tervek,  engedélyek)  beszerzése  olyan  jelentős 
mértékkel  növelte  volna  a  beruházás  időigényét  és  költségét,  hogy azt  nem vállalhatták. 
Ennek ellenére, amennyiben az út-járda építés-felújítási keretszerződésre kiírt közbeszerzési 
pályázat  (amely  folyamatban  van)  lehetőséget  teremt,  a  2008-ban  az  e  célra  tervezett 
költségvetési  keretösszeg  terhére  a  bekötés  tervei  elkészülhetnek,  hiszen  a  bekötés 
szakmailag  indokolt,  jogszabályi  akadálya  nincs.  Ebben  az  esetben  a  kivitelezésre  az 
engedélyek megszerzése után 2009-ben sor kerülhet. Egy ilyen beavatkozást szakmailag is 
alaposan elő kell készíteni. A városra kiterjedő Közlekedésfejlesztési Koncepció öt évente 
kerül átdolgozásra. Legközelebbi átdolgozása 2010-ben várható. 
A felvetett  probléma is indokolná a koncepció mielőbbi  felülvizsgálatát,  hiszen egy ilyen 
jelentős beavatkozás a közlekedésbe,  nem csak az érintett  utca forgalmát változtatja meg, 
hanem egész városrészekben kifejti  hatását.  Megjegyezte,  hogy a közlekedés  átszervezése 
kapcsán  hozzávetőleg  700  millió  forintot  kellett  a  nem tervezett  fejlesztésekhez  pótolni, 
melyből  300  millió  forintot  azért,  mert  a  tervek  –  az  előző  ciklusban  -  rosszul  lettek 
elkészítve. A mostani forgalmi rend nem a legideálisabb, de nem rosszabb, mint eddig volt. 
Véleménye szerint a forgalmi változások kapcsán a nyugalmat kellene erősíteni a városban, 
nem pedig a feszültséget szítani. A lakosságnak hozzá kellene szokni a megváltozott forgalmi 
rendhez,  és  ehhez  alkalmazkodni.  A  közlekedéshez  kapcsolódva  megemlítette,  hogy  a 
gyaloghíd építéséhez a Miniszterelnök 200 millió forint támogatást ígért. 

Csák László elmondta,  hogy a Kossuth tér  átalakításához kapcsolódó projekt benyújtását 
követően  nem  lehetett  módosítani  az  Eötvös  tér  kialakításán,  hiába  kérte  azt  2002-től. 
Amikor  lehetséges  volt,  mindig  föltette  az Eötvös  tér  kialakításával  kapcsolatos  kérdését. 
Örömét fejezte ki amiatt, hogy a terveket követően sor kerülhet a Mikszáth út Eötvös térbe 
történő bekapcsolására. 

Dr. Bozó Andrea a nyári szúnyoggyérítés felől érdeklődött. 
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Szalay Ferenc elmondta, hogy a szúnyoggyérítés térségi együttműködés keretében történik. 
Mivel a Tisza tavasz elején magasabb volt,  mint  az a szúnyoggyérítéshez optimális,  meg 
kellett  várni, míg olyan szintre kerül,  melyen érdemes elindítani  a biológiai  beavatkozást, 
mellyel  olyan  baktériumot  juttatnak  a  szúnyogok  élőhelyére,  amely  a  szúnyoglárvákat 
pusztítja el.  A lárvák mennyiségének mértékét  folyamatosan mérik.  A biológiai  irtás után 
következik a repülőgépes irtás. Véleménye szerint a szúnyogok mennyisége az esti órákban is 
elviselhető a városban. Természetesen a szúnyoggyérítés folyamatosan történik. 

Dr. Bozó Andrea elmondta, hogy kérdését figyelemfelhívásnak szánta, azért, hogy a nyár 
folyamán kellemesen tölthessék az estéket az idelátogatók és a város lakói. 

Tasnádi  Zoltán  elmondta,  hogy a  város  életében  rendkívül  fontos  pillanat  volt  az  Ipari 
Parkban  a  Stadler  cég  alapkövének  elhelyezése.  Érdeklődött,  hogy  a  Stadler  beruházás 
mellett milyen fejlesztések várhatóak még a területen. 

Szalay  Ferenc válaszában  elmondta,  hogy  a  városban  az  egyik  legfontosabb  elvárás  a 
munkahelyek megfelelő száma, színvonala és az általuk biztosított bérszínvonal is. A város 
elsősorban  az  Ipari  Parkon  belül  tud  lehetőségeket  teremteni  arra,  hogy  ez  a  program 
működhessen. Az Ipari Parkon belül már csak két darab hathektáros, és néhány kisbefektető 
övezetben található terület maradt szabadon. Az elmúlt héten a képviselők is ott lehettek a 
Stadler  cég  új  üzemének  alapkő  letételén.  A  város  életét  jelenősen  meghatározó  vasúti 
beruházás történt, mely korszakalkotó a város életében. Kiemelte, hogy a Spanyolországból 
érkezett SEGURA autóalkatrész-gyártó cég szintén komoly fejlesztést tervez az Ipari Park 
területén.  Várható,  hogy az Ipari Parkban egy erőmű épül,  a spanyol  cégen keresztül egy 
napkollektor gyártó cég fejlesztése indul el. A városban a regisztrált munkanélküliek száma 
4,4%. Az Ipari  Parkba települő  cégek a  betanított  munka helyett  a  kvalifikált  munkaerőt 
kívánják alkalmazni, mellyel a bérszínvonal is magasabb lehet. Az elkövetkezendő években 
Szolnok  városában  két-  két  és  félezer  munkahelyet  biztosító  cég  telepszik  meg,  ami  a 
hozzátartozó beszállítói programokon keresztül a térségre is kimondottan nagy hatással lesz. 
Véleménye szerint az iparűzési adó bevételének, a cégek által 100 milliós nagyságrendben 
kell növekednie.

Tasnádi Zoltán  megköszönte a választ, és örömét fejezte ki azért, hogy az előző évekhez 
képest  az  Ipari  Parknak  határozottabb  jövőképe  van.  Megjegyezte,  hogy  azt  sem  kell 
elhallgatni,  hogy  ROP-os  pályázaton  a  város  500  millió  forintot  nyert  az  Ipari  Parki 
infrastruktúra fejlesztésére. 

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

Csala  Sándor  Péter emlékeztetett  rá,  hogy  egy  korábbi  napirend  előtti  felszólalásában 
felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  Tisza  híd  és  az  ártéri  híd  közötti,  mentetlen  oldali 
kerékpárút, illetve a buszmegálló előtti járdaszakasz állapota katasztrofális, a korlátszakasz a 
kiborulás szélén áll.  Azóta ott  a buszmegálló  megszűnt  a forgalomátszervezés  kapcsán,  a 
Tiszaligeti lejáró út és az ártéri híd közötti útszakasz átépült, a korlátokat rendbe hozták és 
kiépült a kerékpárút is. Viszont a mentetlen lejáró és a Tisza híd közötti szakasz változatlan 
állapotban van, ami látványában is rossz, a város szégyenfoltja. Érdeklődött, hogy ennek a 
rövid szakasznak tervezve van-e a felújítása.
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Szalay Ferenc tájékoztatta Csala Sándor Pétert, hogy a feltett kérdésre a választ írásban adja 
meg.

Csala Sándor Péter elfogadta az írásbeli választ.

Tóth Ferenc elmondta, hogy a város közparkjai szépülnek, megújulnak, ugyanakkor a város 
lakosságát  erősen  felháborítja,  hogy  ezek  folyamatos  rongáláson  mennek  keresztül. 
Megkérdezte, hogy vannak-e olyan egyeztetések, mellyel ezeket a rongálásokat vissza lehet 
szorítani. 

Szalay  Ferenc válaszában  elmondta,  hogy  több  millió  forint  nagyságrendet  képvisel  az 
okozott károk helyreállítása. Legutóbb komoly felháborodást váltott ki, hogy 15 db öntöttvas 
padot  dobáltak  be  a  Tiszába,  és  a  békás  szökőkútba.  A  rendőrkapitánnyal  a  Közterület-
felügyelet  és a  polgárőrök vezetőivel  egyeztetve  megállapodás  született  arról,  hogy kedd, 
péntek és szombat éjszakánként és hajnalban a város parkjai rendőrjárőri védelmet kapnak. 
Ehhez kapcsolódik a  vendéglátó egységek vezetőivel  megkötendő megállapodás,  melyben 
rögzítik,  hogy anyagilag  is  hajlandóak  hozzájárulni  ahhoz,  hogy a  járőrözést  a  városban 
folyamatosan  megtehessék.  Megjegyezte,  hogy  egy  rendelet  a  köztéri  szemetelést  fogja 
szigorúbban szabályozni, melybe a fiatalokat és civil szervezeteket is szeretnék bevonni. 

Tóth Ferenc megköszönte a választ és örömmel vette az intézkedéseket. Kiegészítésképpen 
javasolta  egy  zöldvonal  kialakítását,  melynek  az  lenne  a  célja,  hogy  a  város  jóérzésű 
lakossága azonnal reagálhasson, ha rendellenességet észlel. 

Csák László megjegyezte,  hogy a  munkahelyfejlesztések  nagyon  fontosak  és  jelentősek, 
viszont a MONDI Papírgyár helyzete  továbbra is bizonytalan.  Megkérdezte,  hogy a város 
vezetésének milyen információi vannak ezeknek a munkahelyeknek a megszűnéséről és tud-e 
valamit tenni az ott dolgozókért. 

Szalay  Ferenc elmondta,  hogy  a  papírgyár  vezetősége  a  város  vezetésével  együtt  azon 
dolgozik, hogy a gyár megmaradjon. Ezt a dolgozók is érzik, hiszen ha a gyár meg akarná 
szüntetni a működését, akkor már megtörténtek volna a felmondások. Reményt látnak arra, 
hogy munkájuknak eredménye lesz és a papírgyár tovább dolgozhat. A cég igazgatóságával 
folyamatos  tárgyalások  folynak  arra  vonatkozóan,  hogy  a  város  mit  tud  tenni  annak 
érdekében, hogy a dolgozók könnyebben éljék meg ezt az időszakot, illetve hogyan lehet egy 
másik  céggel  pótolni  ezt  a  gyárat.  Megjegyezte,  hogy  a  város  vezetésének  hathatós 
közbenjárására sikerült megemelni a végkielégítés összegét, amely 15 hónapra emelkedett. A 
Cukorgyárral  kapcsolatban  elmondta,  hogy  velük  is  rendszeres  kapcsolatban  voltak,  de 
miután az elkövetkezendő időszakban a cukorgyártás megszűnik az országban, a gyárat be 
kellett zárni. A tárgyalások arról szólnak, hogy a város vezetése a későbbi hasznosításban 
hogyan tud együttműködni a tulajdonossal. 

Csák László nem tartja megnyugtatónak a választ, hiszen a megállapodás után is bizonytalan 
a helyzet, egy új beruházónál nem lehet tudni, hogy hozzájutnak-e a végkielégítéshez, lesz-e 
15 hónapig munkahelyük. Kérte, hogy figyeljen arra a város, hogy az ott dolgozók a lehető 
legjobban jöjjenek ki ebből a helyzetből. 
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Szalay Ferenc hangsúlyozta, hogy a 15 hónapot nem kell ledolgozni, aki jogosult rá, az 15 
hónapnyi  végkielégítést  fog  megkapni.  Rámutatott  arra,  hogy ez  egy magáncég,  a  város 
annyit tud tenni, hogy olyan lehetőségeket teremt, mellyel befolyásolni tudja döntéseit. 

Kerék  Gyula elmondta,  hogy  Magyarországon  a  legjobb  adottságokkal  rendelkezik  a 
szolnoki  kajak-kenu  pálya,  mégis  úgy  látja,  hogy  mind  a  versenyek,  mind  pedig  az 
edzőtáborok szempontjából kezdik elfelejteni a szolnoki pályát. Szerinte a hagyomány, mely 
eddig Szolnokhoz kötötte  a  kajakosokat,  kenusokat,  kezd  háttérbe  szorulni.  Megkérdezte, 
hogy  a  városnak  van-e  valamilyen  rövid  távú  koncepciója  arra  vonatkozóan,  hogy  a 
versenyzőket és a versenyeket újra Szolnokra csábítsa. 

Szalay Ferenc válaszában  elmondta,  hogy nem a város  koncepciója  borult  föl,  hanem a 
kajak-kenu szövetségen belül van egy olyan feszültség, melyet Szolnokról nem lehet kezelni. 
Úgy gondolja, hogy a városnak lehetőségeket kell biztosítani ahhoz, hogy a későbbiekben 
Szolnokot  válasszák  felkészülésükhöz  a  sportág  prominensei.  A  válogatott  jelentős  része 
jelenleg  is  Szolnokon  készül  az  olimpiára,  két-három  versenyző  ment  el  Szegedre.  A 
Sportcentrum  Kht.  újjáépítette  a  faházakat,  melyben  internethozzáférés  és  új  bútorok  is 
vannak, újjá épült a céltorony is. A következő fejlesztés pedig egy indító gép, melyet vagy 
bérbe vesz, vagy megvásárol a város. Hangsúlyozta, hogy utánpótlás szinten akár nemzetközi 
versenyeket  is  lehet  Szolnokon  rendezni.  A  szolnoki  pálya  problémája  a  visszaevezésre 
alkalmas sáv, mely csak 6-8 méter, ami zavarhatja a versenyt. A város koncepciója az, hogy 
megőrizze a kajak-kenu sport világversenyekre történő felkészülését. A szövetség döntésétől 
függ, hogy idejönnek-e, vagy sem. Elmondta, hogy a kajak-kenu pálya hátsó részét megkapta 
a város a Belügyminisztériumtól, a fejlesztések erre a területre is kiterjedhetnek. 

Kerék Gyula megköszönte a választ. Véleménye szerint hogyha a kajak-kenu pályát igénybe 
vették  a  nemzetközi  versenyekre  való  felkészüléshez  a  sportolók,  pozitív  eredményeket 
hozhatna a városnak, és a turizmusnak egyaránt.  

1. napirendi pont:
Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetőinek megbízására 

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  a  napirendi  pont  tárgyalásához  meghívást  kaptak  az 
intézmények igazgatói álláshelyeire pályázók. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
irányítása alá tartozó közoktatási intézmények közül az alábbiakban a vezetői megbízás 2008. 
július 31-ei hatállyal lejár.

1.) Belvárosi Általános Iskola
2.) Kőrösi  Csoma  Sándor  Általános  Iskola  és  Konstantin  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
3.) Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola 
4.) Varga Katalin Gimnázium 
5.) Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola 

Bejelentette,  hogy az előterjesztésben szereplő pályázók írásban hozzájárultak a napirendi 
pont  nyílt  ülésen  történő  tárgyalásához.  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  oktatási 
bizottság. 
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Ismertette,  a  napirendi  pont  tárgyalásnak  menetét,  mely  szerint  minden  pályázónak 
lehetőséget  biztosít  a  Közgyűlés  2  percben  pályázatának  ismertetésére.  Ezt  követően  a 
képviselők  kérdéseket  tehetnek  fel  a  pályázatokkal  kapcsolatban.  Válaszadások  után  az 
oktatási bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Az ismertetés után hozzászólásra 
nyílik lehetőség. A döntés a pályázók jelenlétében történik.

Dr. Kállai Mária elmondta, hogy 5 évenként minden intézményvezető törvényi feladata egy 
számadás, a stratégia felülvizsgálata, mely a régi értékek megtartása mellett, az eredményeket 
megőrizve,  a  nevelőtestületnek,  a  gyermekeknek  újat  mutatva,  a  pedagógiai  program 
végiggondolása, szerves részeként a város nevelő-oktató munkájának. Gratulált az elvégzett 
munkához,  a  véleményező  fórumokon  elért  eredményekhez.  Kívánta,  hogy  a  pályázók 
legyenek fejlesztő részesei  a  városnak,  és  megköszönte  a  közoktatási  feladatok  elvégzése 
során  tapasztalt  együttműködést.  A  megválasztandó  igazgatóknak  és  testületeknek  az 
elkövetkezendő évekre jó munkát kívánt. 

1./ Belvárosi Általános Iskola

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy az  igazgatói  álláshelyre  egy pályázat  érkezett,  Kalmárné 
Szász Julianna pályázata.

Kalmárné  Szász  Julianna megköszönte  a  munkája  során  tapasztalt  eddigi  bizalmat,  és 
reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ezt a következő időszakra is kiérdemelheti.

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Ferenczné Teleky Éva ismertette, hogy az Oktatási Bizottság véleményezte Kalmárné Szász 
Julianna  Belvárosi  Általános  Iskola  igazgatói  álláshelyére  érkezett  pályázatát,  melyet 
támogat, és a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

Szalay  Ferenc megköszönte  a  pályázatot.  Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 
20  fő  –  20  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

132/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Belvárosi Általános Iskola igazgatójának megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9. § (4) bekezdése alapján figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §-
ában  foglaltakra,  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  23.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a 
közoktatási  intézményekben  című  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-a 
és  az  önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói 
vezetői pótlékának mértékéről, valamint címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.) 
KR. számú rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.)  A  Belvárosi  Általános  Iskola  igazgatói  álláshelyére  kiírt  pályázati  eljárás 
eredményeképpen  Kalmárné  Szász  Julianna  szolnoki  lakos  igazgatói  megbízatását 
meghosszabbítja 2013. július 31. napjáig 

2.)  Besorolás  szerinti  garantált  illetményét,  végzettségének  és  szolgálati  idejének  meg-
felelően, magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap: (20.000.- Ft) 300%-a) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §-
a, valamint a 21/1994. (VI.10.) KR. számú rendelet határozza meg. 
További  szakképesítés  esetén  a  garantált  illetmény  törvényben  meghatározott  feltételek 
esetén növekszik.

3.)  Felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói 
intézkedéseket (kinevezés, munkaköri leírás elkészítése) végezze el.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Kalmárné Szász Julianna  Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Belvárosi Általános Iskola Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

2./ Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

Szalay Ferenc ismertette,  hogy az igazgatói álláshelyre egy pályázat  érkezett,  Gál Gábor 
pályázata.

Gál Gábor szeretné, ha az iskola a városrész meghatározó általános iskolája maradhatna. 
Reméli, hogy az eddigi értékek a későbbiekben is megmaradnak, melyhez kérte a Közgyűlés 
támogatását. 

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Ferenczné Teleky Évát ismertette, hogy az Oktatási Bizottság véleményezte Gál Gábor a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói  álláshelyére  érkezett  pályázatát,  melyet  támogat,  és  a  közgyűlésnek elfogadásra 
javasol.

Szalay  Ferenc megjegyezte,  hogy  a  későbbiekben  a  térségben  az  iskola  feladatai 
bővülhetnek,  hiszen  az  antiszegregációs  feladatok  megoldásában  az  intézmény  komoly 
szerepet kap. 
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Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

133/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény igazgatójának megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9. § (4) bekezdése alapján figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §-
ában  foglaltakra,  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  23.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a 
közoktatási  intézményekben  című  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-a 
és  az  önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói 
vezetői pótlékának mértékéről, valamint címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.) 
KR. számú rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  igazgatói  álláshelyére  kiírt  pályázati  eljárás  eredményeképpen  Gál  Gábor 
szolnoki lakos igazgatói megbízatását meghosszabbítja 2013. július 31. napjáig 

2.)  Besorolás  szerinti  garantált  illetményét,  végzettségének  és  szolgálati  idejének  meg-
felelően, magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap: (20.000.- Ft) 300%-a) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §-
a, valamint a 21/1994. (VI.10.) KR. számú rendelet határozza meg. 
További  szakképesítés  esetén  a  garantált  illetmény  törvényben  meghatározott  feltételek 
esetén növekszik.

3.)  Felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói 
intézkedéseket (kinevezés módosítás, munkaköri leírás elkészítése) végezze el.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Gál Gábor pályázó, Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Kőrösi  Csoma  Sándor  Általános  Iskola  és  Konstantin  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

3./ Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola 
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Szalay Ferenc ismertette, hogy az igazgatói álláshelyre két pályázat érkezett, Barna Antal és 
Nagy Györgyné pályázata.

Nagy  Györgyné elmondta,  hogy  nagy  lendülettel  szeretné  megvalósítani  a  pályázatában 
leírtakat.  Bízik  benne,  hogy  a  Tiszaparti  hagyományait  megőrizve,  de  megújulva  tud 
továbbműködni az iskola. 

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Barna Antal elmondta, mindig felelősséggel gondolkodott a város oktatásáról, a Tiszapartiban 
folyó munkáról, és ezzel a felelősséggel rögzítette pályázatában a gondolatait. 

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megköszönte, hogy ketten is pályáztak, szerinte ez annak az eredménye, hogy 
nagyon jó tantestület dolgozik a Tiszapartiban. 

Ferenczné Teleky Éva ismertette, hogy az Oktatási Bizottság a kérdésekre adott válaszok és 
a szakértői vélemény eredményét figyelembe véve véleményezte a Tiszaparti Gimnázium és 
Humán Szakközépiskola igazgatói álláshelyére érkezett pályázatokat, és a határozati javaslat 
„B” változatát – Nagy Györgyné pályázatát - támogatta, melyet a közgyűlésnek elfogadásra 
javasol.”

Szalay Ferenc szavazást rendelt el a határozati javaslat „A” változatáról és megállapította, 
hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor  jelenlévő képviselők 
száma 21 fő – 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat mellett, 14 tartózkodással nem támogatta 
Barna Antal igazgatói kinevezését.

Szalay Ferenc szavazást rendelt el  a határozati javaslat „B” változatáról és megállapította, 
hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor  jelenlévő képviselők 
száma  21  fő  –  19  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  tartózkodással  meghozta  a 
következő határozatot:

134/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
A  Tiszaparti  Gimnázium  és  Humán  Szakközépiskola  igazgatójának 
megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9. § (4) bekezdése alapján figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §-
ában  foglaltakra,  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  23.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a 
közoktatási  intézményekben  című  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-a 
és  az  önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói 
vezetői pótlékának mértékéről, valamint címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.) 
KR. számú rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.)  Nagy Györgyné  szolnoki  lakost  a  Tiszaparti  Gimnázium  és  Humán  Szakközépiskola 
igazgatói feladatainak ellátásával bízza meg. A megbízás 2008. augusztus 1. napjától  2013. 
július 31. napjáig szól.

2.)  Besorolás  szerinti  garantált  illetményét,  végzettségének  és  szolgálati  idejének  meg-
felelően, magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap: (20.000.- Ft) 300%-a) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §-
a, valamint a 21/1994. (VI.10.) KR. számú rendelet határozza meg. 
További  szakképesítés  esetén  a  garantált  illetmény  törvényben  meghatározott  feltételek 
esetén növekszik.

3.)  Felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói 
intézkedéseket (kinevezés módosítás, munkaköri leírás elkészítése) végezze el.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Nagy Györgyné pályázó, Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Tiszaparti  Gimnázium  és  Humán  Szakközépiskola  Személyzeti  és 
Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

4./ Varga Katalin Gimnázium

Szalay Ferenc ismertette, hogy az igazgatói álláshelyre egy pályázat érkezett, Molnár László 
pályázata.

Molnár László úgy gondolja, hogy a Varga Katalin Gimnázium évtizedek óta meghatározó 
jelenség Szolnok oktatásában. A jövőben is ezt az érdekes, színes munkát szeretné segíteni, 
ehhez kérte a Közgyűlés támogatását. 

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc  kérte, hogy a későbbiekben is az eddigiekhez hasonlóképpen működjön az 
intézmény.

Ferenczné Teleky Éva  ismertette, hogy az Oktatási Bizottság véleményezte Molnár László 
Varga Katalin Gimnázium igazgatói álláshelyére érkezett  pályázatát,  melyet  támogat,  és a 
közgyűlésnek elfogadásra javasol.
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Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

135/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a Varga Katalin Gimnázium igazgatójának megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9. § (4) bekezdése alapján figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §-
ában  foglaltakra,  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  23.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a 
közoktatási  intézményekben  című  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 11-14. §-a 
és  az  önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói 
vezetői pótlékának mértékéről, valamint címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.) 
KR. számú rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1.)  A  Varga  Katalin  Gimnázium  igazgatói  álláshelyére  kiírt  pályázati  eljárás 
eredményeképpen Molnár László szolnoki lakos igazgatói megbízatását meghosszabbítja 
2013. július 31. napjáig 

2.)  Besorolás  szerinti  garantált  illetményét,  végzettségének  és  szolgálati  idejének  meg-
felelően, magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap: (20.000.- Ft) 300%-a) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §-
a, valamint a 21/1994. (VI.10.) KR. számú rendelet határozza meg. 
További  szakképesítés  esetén  a  garantált  illetmény  törvényben  meghatározott  feltételek 
esetén növekszik.

3.)  Felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói 
intézkedéseket (kinevezés, munkaköri leírás elkészítése) végezze el.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Molnár László pályázó, Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Varga Katalin Gimnázium Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

5./   Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola   
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Szalay Ferenc ismertette, hogy az igazgatói álláshelyre egy pályázat érkezett, Dr. Kovácsné 
Okler Edit pályázata.

Dr. Kovácsné Okler Edit elmondta,  hogy a sajátos nevelési  igényű tanulók érdekében az 
intézményben továbbra is szeretne színvonalas munkát végezni. 

Kérdés, hozzászólás a pályázattal kapcsolatban nem hangzott el.

Ferenczné Teleky Éva ismertette, hogy az Oktatási Bizottság véleményezte Dr. Kovácsné 
Okler  Edit  Liget  Úti  Általános  Iskola,  Előkészítő  és  Speciális  Szakiskola  igazgatói 
álláshelyére érkezett pályázatát, melyet támogat, és a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

136/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  Liget  Úti  Általános  Iskola,  Előkészítő  és  Speciális  Szakiskola 
igazgatójának megbízásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9. § (4) bekezdése alapján figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §-
ában  foglaltakra,  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  23.  §  (1) 
bekezdése  alapján  a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a 
közoktatási  intézményekben  című  138/1992.  (X.8.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  valamint  az 
önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói  vezetői 
pótlékának  mértékéről,  valamint  címadományozás  rendjéről  szóló  21/1994.  (VI.10.)  KR. 
számú rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1.)  Dr.Kovácsné  Okler  Edit  szolnoki  lakost  a  Liget  Úti  Általános  Iskola,  Előkészítő  és 
Speciális Szakiskola igazgatói feladatainak ellátásával bízza meg. 

A megbízás 2008. augusztus 1. napjától  2013. július 31. napjáig szól.

2.)  Besorolás  szerinti  garantált  illetményét,  végzettségének  és  szolgálati  idejének  meg-
felelően, magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap: (20.000.- Ft) 300%-a) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet 14/C. §-
a, valamint a 21/1994. (VI.10.) KR. számú rendelet határozza meg. 
További  szakképesítés  esetén  a  garantált  illetmény  törvényben  meghatározott  feltételek 
esetén növekszik.

3.)  Felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói 
intézkedéseket (kinevezés módosítás, munkaköri leírás elkészítése) végezze el.

4.) A 263/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei
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Értesülnek: Dr.Kovácsné  Okler  Edit  pályázó,  Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály 
által
Liget  Úti  Általános  Iskola,  Előkészítő  és  Speciális  Szakiskola 
Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

Dr. Kállai  Mária gratulált  a megválasztott  igazgatóknak.  Az elkövetkező öt évre sikeres 
munkát kívánt és azt, hogy az iskolák részesei legyenek a város közoktatási fejlesztésének. 
Megköszönte Dr. Pataki Mihály igazgatónak a Tiszaparti Gimnáziumban végzett munkáját. 
Kívánta, hogy a szervezeti kultúra megújulásával, az értékek megőrzése mellett folytatódjon 
továbbra is  a munka.  Az igazgató  kollégákon keresztül  a nevelőtestületeknek is  kellemes 
nyári pihenést kívánt. Elmondta, hogy szeptembertől az iskolák feladata szélesedik, egy-egy 
városrész komplex feladatkörét látják majd el, a nevelő-oktató munka mellett egyre több a 
metszéspont a szociális, a kulturális szférával. Mindenkinek erőt, hitet, szakértelmet kívánt az 
elkövetkezendő öt évre is. 

Szalay Ferenc megköszönte azt a partnerséget, ami az intézményvezetők és a város vezetése 
között működik. 

2. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendelet 
módosítására

Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy az előterjesztés az első négy hónap azon adatainak 
módosítását  tartalmazza,  melyek  részint  az  állami  finanszírozáshoz  kapcsolódó 
módosításokat jelentik. Kiemelte a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó állami 
finanszírozást,  melynek  nem teljes  összege  jelenik  meg az  előterjesztésben,  hiszen  ennek 
forrását  szakaszolva  kapja  az  önkormányzat.  A Polgármesteri  Hivatal  előirányzatai  közül 
jelentősebb  tételnek  említette  az  e-közigazgatás  projekt  megvalósításához  kapcsolódó  44 
millió forint jóteljesítési garancia visszatartását. A projekttel kapcsolatban megjegyezte, hogy 
200 pontból álló hibalistát rögzítettek, melynek javítása folyamatban van. A 44 millió forint 
tartalékba kerül, végleges sorsáról a hibajavítást követően fog dönteni az önkormányzat. A 
költségvetésben  szereplő  egyéb  jelentősebb  tételekkel  kapcsolatban  ismertette,  hogy  a 
jelenlegi pályázati előírások szerint nevesíteni kell a Közgyűlésben az egyes pályázatokhoz 
kapcsolódó  önerőt  és  annak  forrásait.  Ismertette  ezeket  a  pályázatokat  és  kérte,  hogy 
támogassák a módosításokat.

Szalay  Ferenc ismertette,  a  napirendi  pontot  véleményezte  az  ellenőrző  albizottság 
kivételével  a  Közgyűlés  minden  bizottsága,  amelyek  támogatják  a  rendelet-tervezet 
elfogadását. 
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K é r d é s:

Csák László érdeklődött, hogy a sportifjúsági és gyermek ifjúsági feladatok támogatásának 
egy millió forinttal történő csökkenése, és intézményi támogatásokra történő átcsoportosítása, 
illetve a diáksport alap támogatásának 4 millió forinttal történő csökkentését mi indokolja. 
Meglátása szerint az útépítési támogatási program nevesítése folytán a tervezett és elfogadott 
útépítési  program  fedezete  majdnem  a  negyedére  csökken.  Megkérdezte,  hogy  mikor 
módosul  és  milyen  szempontok  szerint  az  útépítési  program,  ha ahhoz nem áll  elegendő 
forrás rendelkezésre.

Hegmanné  Nemes  Sára válaszában  elmondta,  hogy  az  útépítési  pályázatokról  várja  a 
döntést  a  városvezetés.  Az  útépítési  programokhoz  kapcsolódóan  nemzetközi  nyílt 
közbeszerzési eljárásban egy keretszerződés kiírására kerül sor, melynek júliusra várható a 
szerződéskötési  időpontja.  A  keretszerződés  nyertesével  a  pályázatok  eredményének 
ismeretében kerül sor szerződéskötésre. Megjegyezte, hogy a támogatások átcsoportosítására 
bizottsági döntés alapján került sor. 

Kéri József ismertette,  hogy a mind az 1 millió,  mind pedig a 4 millió  forint  támogatás 
átcsoportosítására az Oktatási Bizottság döntése alapján került sor. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Tóth Ferenc emlékeztetett  rá,  hogy az e-közigazgatás  teljesítését  korábban már  többször 
kritizálták. Örömét fejezte ki azért, hogy az Önkormányzat minőséget követel és határozott 
ebben a kérdésben. Az előterjesztés elfogadását javasolta. 

Csák  László nem  kapott  választ  arra  a  kérdésére,  hogy  a  támogatási  összegek  milyen 
területre  kerülnek  át.  Az  útépítéssel  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  komoly  szakmai 
előkészítő munka alapján a programot két hónappal ezelőtt fogadta el a Közgyűlés, mely a 
mostani döntéssel felmondásra kerül, hiszen a pályázatok miatt - emlékezete szerint a 200 
millió forintból - 40 millió forint körüli összeg marad. Amennyiben nyernek a pályázatok, a 
betervezett ütemezés szerinti útépítéseket nem tudja a város megvalósítani. Úgy látja, hogy a 
sokszor egyeztetett elképzelések, melyek a város úthálózatának rendbetételére vonatkoznak 
így nem valósíthatóak  meg.  Sajnos  sem a  bizottsági  ülésen,  sem most  nem kapott  olyan 
választ, hogy ha nyer az önkormányzat a pályázatokon, akkor vagy ennek az önrészét, vagy a 
hiányzó útépítési összeget - esetleg a kötvényből - átcsoportosítják a rendszerbe. 

Hegmanné Nemes Sára nem értette, hogy Csák László miért nem fogadja el a bizottsági 
döntést,  hiszen  ott  minden  frakció  képviselteti  magát.  Az  e-közigazgatási  projekttel 
kapcsolatban  emlékeztetett  rá,  hogy  már  többször  jelezték  a  problémát.  Mivel  uniós 
pályázatról  van  szó,  nem  teljesítése  egyéb  problémákat  is  vonhat  maga  után,  ezért  a 
fővállalkozót  a  teljesítésre  kell  rábírni.  A  pályázat  kiírása  során  a  fővállalkozó 
alvállalkozókat  alkalmazott,  közöttük  a  viszony  annyira  megromlott,  hogy  nem  tudják 
teljesítésre  bírni  őket,  és  nem tudnak olyan  eszközöket  pótlólag  biztosítani,  melyek  még 
szükségesek. Sajnos közben eltelt egy év, mely alatt elindult a rendszer, és egyre nehezebb 
kibogozni azt, ami a teljesítéshez kapcsolódik, és ami a rendszer működése során felmerülő 
probléma. 
A fenntartási rendszerkövetési szerződést is ki kellene írnia az önkormányzatnak kötelezően 
5  évre,  de  a  kiírásával  megvárják,  hogy megfelelő  módon  teljesítve  és  rendezve  legyen. 
Elmondta,  hogy  a  többszöri  ellenőrzés  nem  talált  olyan  kifogásokat,  mely  a  támogatás 
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lehívását megkérdőjelezné. A fővállalkozó többször kapott teljesítési határidő módosítást, de 
a  hibátlan  teljesítés  ellenőrzése  még  mindig  folyamatosban  van.  Bízik  benne,  hogy  a 
jóteljesítési garancia visszatartásával rá lehet venni a fővállalkozót a teljesítésre. 

Szalay  Ferenc az  úthálózat  fejlesztési  koncepcióval  kapcsolatban  elmondta,  hogy 
amennyiben az önkormányzat  pályázaton nyer  forrást,  akkor azzal  előrébb lehet  hozni az 
útépítéseket. Az útépítési programban a város minden területéről szó van, 2011-ig szeretnék a 
lehető legtöbb utat  megépíteni.  A pályázatokkal  nem lett  felborítva a konszenzus,  hanem 
megerősítést nyer, az ami a városnak jó. Az e-közigazgatási projekthez hozzátette, hogy az 
2004-ben  született,  sajnos  hasonlóképpen  nem  lehet  tudni,  hogy  a  megvalósítás  során 
pontosan  mi  történt,  mint  a  Kétpói  Hulladéklerakónál.  Amennyiben  az  e-közigazgatási 
projektben valami szabálytalanság derül ki, akkor vissza kell fizetni a pályázaton nyert 500 
millió  forintot.  Ugyanez  vonatkozik  a  Kossuth  tér  megvalósítására  is,  amennyiben  nem 
sikerül megvalósítani, a várost a pályázatokból is kizárhatják. Hangsúlyozta, hogy a városnak 
nem negatív hírét kell kelteni, hanem közösen, együtt kell gondolkodni a fejlesztésekben. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 16 igen szavazattal, 3 ellenszavazat 
mellett, 4 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:

16/2008. (VI.2.) KR.  r e n d e l e t 
Szolnok város 2008. évi költségvetéséről  szóló 5/2008. (II.25.) KR. számú 
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXVIII.  törvény 65.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  figyelemmel  a 
2008. évi állami költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – az 5/2008. 
(II.25.)  KR. rendelet (Továbbiakban: rendelet) 11. § alapján a 2008. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

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

Ezer Ft-ban
1./ Állami támogatás bevételi előirányzata nő 255 386

  A./  Normatív módon elosztott kötött felhasználású 124 314
központi támogatás
 
A  költségvetési  törvény  szerint  az  egyes  szociális  ellátásokra  az  önkormányzat  által  
kifizetett összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.

Kiadási előirányzat nő 124 314 
Ebből:
- Időskorúak járadéka 1 283
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  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 1 283
- Rendszeres szociális segély 91 045 
  Ebből: 
  Rendszeres szociális segély 6 458
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

6 458
  Tartósan munkanélküliek szociális segélye 84 587
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

84 587

- Ápolási díj – Normatív 21 892
  Melyből: Nyugdíjbiztosítási járulék 4 122
                 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 17 770

- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás 2728
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 2728

 - Lakásfenntartási támogatás – Normatív 7 366 
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 7 366

B./ Központosított előirányzat nő 131 072
1./ Kiadási előirányzat nő 131 072

Ebből:
A  költségvetési  törvény  5.  sz.  mellékletében  részletezett  szabályok  szerint  juttatott  
központosított előirányzatok
Lakossági közműfejlesztési támogatás 2 319
Melyből: Fejlesztési célú pénzeszközátadás 2 319

Állami  támogatásból  finanszírozott  költségvetési  szerv,  illetve  szakfeladatok 
illetménykiadásai növekedéséhez (4 havi)

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 110 286

Intézmények támogatási előirányzata nő 95 819
Melyből: Személyi juttatás 72 631
               Tb. járulék 21 015
               Munkaadói járulék 2 173
(Részletezése a 1. sz. melléklet szerint)

PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő 1 643
Melyből: Személyi juttatás 1250
               Tb. járulék 356
               Munkaadói járulék 37

Ebből: Közterület felügyelet előirányzata nő 
 - Személyi juttatások                                            448
    melyből: - ruházati költségtérítés               21
 - Tb. Járulék                                                          124
 - Munkaadói járulék                                               13 

24



Ebből:  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat 
előirányzata nő
 - Személyi juttatások                                              91
 - Tb. Járulék                                                            26
 - Munkaadói járulék                                                 3

PH. Igazgatási szakfeladata előirányzata nő 12 824
 - Személyi juttatások                                              9 788
    melyből: - ruházati költségtérítés               302
 - Tb. Járulék                                                            2 751
 - Munkaadói járulék                                                 285

Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Prémium Évek Program támogatása

Intézmények támogatási előirányzata nő 6 579
Melyből: Személyi juttatás 4 966
               Nyugdíjjárulék 1 029
               Egészségbiztosítási járulék 393
               Munkaadói járulék 148
               Tételes egészségügyi hozzájárulás 43
(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)

Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Létszámcsökkentés támogatása 2007. évi II., III. ütem tartalékállomány)

PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő 11 096
Melyből: Személyi juttatás 8 406
               Tb. járulék 2 438
               Munkaadói járulék 252

A vizitdíj visszafizetésének támogatása

Humán szakfeladatok célelőirányzata
Egészségügyi  feladatok  –  Vizitdíj  visszafizetés 
támogatás feladat előirányzata nő

237

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 237

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. féléves működésének támogatása

Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  támogatási 
előirányzata nő

278

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. féléves működésének támogatása
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Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat  támogatási 
előirányzata nő

277

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat
módosításai   

Bevételi előirányzat nő 79 569
Ebből:

Szociális ellátások körébe tartozó juttatások központi költségvetésből történő megtérítése

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48

Szociális foglalkoztatás finanszírozásához tartozó juttatások központi költségvetésből  
történő megtérítése

-  Szociális  foglalkoztatás  munka-rehabilitáció 
formájában

3087

2007/2008. tanévi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához nyújtott támogatás

Érettségi vizsgák lebonyolítása 285

Balesetmentes Közlekedésért Alapítványtól átvett pénzeszköz

Felhalmozási  célú  pénzeszköz  átvétel 
államháztartáson kívülről
Baleset-megelőzési Alap (sebességmérő önrész)
(Fáma Lézer  VHT-507 DVR-G álló/mozgó  üzemű 
sebességmérő  készülék  és  opciós  tartozékok  - 
beszerzéséhez)

468

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett pénzeszköz

Támogatásértékű működési bevételek 1 755

Budapesti Művészetek Palotájától átvett pénzeszköz

Támogatásértékű működési bevételek 450

Egyéb sajátos bevételek

Biztosítók által megtérített kár 7 376

Regionális hulladéklerakó MOTA kompenzáció 20 000

T-SYSTEM  HUNGARY  KFT.  jóteljesítési 
bankgarancia igénybevétele (E-KÖZIGAZGATÁS)

44 700
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Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Játszóterek felújítása 
(Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
„Szolnok, Széchenyi Körúti lakótelepi sportpálya 
felújítása, funkcióinak bővítése - GRUNDOK)

1 400

Kiadási előirányzat nő 79 569

Ebből:
Általános tartalék előirányzata nő 48

„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, 
Gondozó Otthona és Nappali Intézmény előirányzata 
nő (szociális intézményi foglalkoztatás normatív 
támogatása)

3 087

Melyből: Személyi juttatás 3 087

PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő 285
Melyből: Személyi juttatás 216
                Tb. Járulék 62
                Munkaadói járulék 7

Általános tartalék előirányzata nő 468

Szociális feladatok – Civil és kábítószerügyi 
feladatok előirányzata nő (A Szolnoki KEF – 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – működtetésére 
és helyi stratégiájának megvalósítására)

1 755

Melyből: Dologi kiadás 1 755

Humán szakfeladatok célelőirányzatai – 
Közművelődési feladatok – Közművelődési 
rendezvények előirányzata nő 

450

Melyből: Dologi kiadás 450

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális 
Szakiskola előirányzata nő (csőtörés, betörés, 
üvegkár megtérítése) 

74

Melyből: Dologi kiadás 74

Kassai úti Általános Iskola előirányzata nő (csőtörés 
megtérítése)

516

Melyből: Dologi kiadás 516
Általános tartalék előirányzata nő 6 786
Általános tartalék előirányzata nő 66 100
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2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

A./ Működési költségvetési céltartalékot érintő 
átcsoportosítások

1./ 
Intézményi feladatok céltartaléka előirányzat 
csökken (I. fejezet)

5 663

(az 5/2008. (II.25.) KR. rendelet 6.§ 6.a.) 
bekezdése alapján)

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 
Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
előirányzata nő (művészetoktatás, az iskola 25 éves 
évfordulója) 

2 000

Melyből: Személyi juttatás 227
                Tb. Járulék 66
                Munkaadói járulék 7
                Dologi kiadások 1 700

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
előirányzata nő (kettős foglalkoztatás, 
művészetoktatás)

1 286

Melyből: Személyi juttatás 217
                Tb. Járulék 63
                Munkaadói járulék 6
                Dologi kiadások 1 000

Fiumei Úti Általános Iskola előirányzata nő 
(magántanuló oktatásához fejlesztő pedagógus 
költsége)

114

Melyből: Dologi kiadások 114

Ruhaipari  Szakközép-  és  Szakiskola  előirányzata 
nő (nyugdíjazás miatti többletkiadás)

1 047

Melyből: Személyi juttatás 793
                Tb. Járulék 230
                Munkaadói járulék 24

Szolnok  Városi  Pedagógiai  Szakszolgálat 
előirányzata nő (nyugdíjazás miatti többletkiadás)

1 216

Melyből: Személyi juttatás 921
                Tb. Járulék 267
                Munkaadói járulék 28

2./
Intézményi feladatok céltartaléka előirányzat 
csökken (II. fejezet)

25 778
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(az  5/2008.  (II.25.)  KR.  rendelet  6.§  6.b.) 
bekezdése alapján)

Intézmények  támogatási  előirányzata  nő 
(betegszabadság és táppénz)

22 930

Melyből: Személyi juttatás 17 039
                Táppénz-hozzájárulás 5 891
(Részletezése a 3. sz. melléklet szerint)

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
előirányzata nő (betegszabadság és táppénz)

394

Melyből: Személyi juttatás 378
                Táppénz-hozzájárulás 16

SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei 
Igazgatósága  előirányzata  nő  (betegszabadság  és 
táppénz)

1 910

Melyből: Személyi juttatás 1 222
                Tb. Járulék 354
                Munkaadói járulék 37
                Táppénz-hozzájárulás 297

„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, 
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye 
előirányzata nő (betegszabadság és táppénz)

399

Melyből: Személyi juttatás 370
                Táppénz-hozzájárulás 29

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató 
Szervezete előirányzata nő (betegszabadság és 
táppénz) 

145

Melyből: Személyi juttatás 96
                Ebből: Városi Közterület felügyelet  

46
               Táppénz-hozzájárulás 49

3./ Létszámmozgások céltartaléka előirányzat csökken 4 230

Belvárosi Általános Iskola előirányzata nő 
(nyugdíjas dolgozó jogviszonyának 
megszüntetésének többletkiadásai)

2 614

Melyből: Személyi juttatás 1 980
                Tb. Járulék 574
                Munkaadói járulék 60
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Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási 
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő 
(munkaviszony megszüntetésének többletkiadásai)

1 616

Melyből: Személyi juttatás 1 224
                Tb. Járulék 355
                Munkaadói járulék 37

4./ Általános tartalék előirányzata csökken 500

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata 
nő  (néptánccsoport  brüsszeli  fellépésének 
támogatása)

500

Melyből: Dologi kiadás
Ebből: Általános forgalmi adó                              83

500

5./ Általános tartalék előirányzata csökken 23 690

VIII. Beruházások, felújítások kiadásai előirányzata 
nő
Ravatalozó felújítása 23 690

Ebből: Ravatalozó pályázati önerő 23 440
Melyből: Felújítási kiadás                              23 440
Ravatalozó pályázati díj 250
Melyből: Felújítási kiadás                                   250

Egyéb előirányzat átcsoportosítása címén
1./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények 
előirányzata csökken

15

Melyből: Dologi kiadás 15

Varga  Katalin  Gimnázium  előirányzata  nő 
(középiskolások rajzversenyének támogatása)

15

Melyből: Dologi kiadás 15

Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények 
előirányzata csökken

50

Melyből: Dologi kiadás 50

Várospolitika  –  Várospolitikai  feladatok 
előirányzata csökken

50

Melyből: Dologi kiadás 50
Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő (XI. 
Országos Projektpedagógiai Konferencia 
megrendezése)

100

Melyből: Dologi kiadás 100
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Sport és ifjúsági feladatok – Gyermek és ifjúsági 
feladatok támogatása előirányzat csökken

1 000

Melyből: Működési célú támogatások 1 000
(53/2008.(IV.16.) sz. OB határozat alapján)

Intézmények támogatási előirányzata nő 1 000
Melyből: Dologi kiadás 1 000

Sport és ifjúsági feladatok – Sport célú támogatás 
előirányzata csökken (Diáksport Alap támogatás)

4 035

Melyből: Működési célú támogatások 4 035

(36/2008.  (III.17.)  sz.  SZES  bizottsági  határozat 
alapján)

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

600

Melyből: Dologi kiadás 600

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzata nő 435
Melyből: Dologi kiadás 435

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 
előirányzata nő 

1 055

Melyből: Dologi kiadás 1 055

Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási 
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő

975

Melyből: Dologi kiadás 975

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és 
Szakiskola

770

Melyből: Dologi kiadás 770

Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 200
Melyből: Dologi kiadás 200

Szociális feladatok – Egyéb szociális feladatok 
előirányzata csökken

50

Melyből: Dologi kiadás 50

„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, 
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye 
előirányzata nő (a Liget Otthon Lakóotthona 
fennállásának 5. évfordulójára)

50

Melyből: Dologi kiadás 50

Közművelődési feladatok – Közművelődési 
rendezvények előirányzata csökken

95
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Melyből: Dologi kiadás 95

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények előirányzata nő (az NKA Könyvtári 
Kollégium által kiírt pályázat önrészének 
támogatása)

95

Melyből: Dologi kiadás 95

2./ Városháztartási reform alap előirányzata csökken 914

SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei 
Igazgatósága  előirányzata  nő  (intézményvezető 
jutalmazása)

914

Melyből: Személyi juttatás 692
                Tb. Járulék 201
                Munkaadói járulék 21

3. §

Technikai jellegű előirányzat átcsoportosítás

1./ Véglegesen  átvett  pénzeszközök  előirányzata 
csökken

12 386

Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Intézményi felújítások (Verseghy Ferenc 
Gimnázium)

79

Technikai forrásátvételek
Intézményi felújítások (Verseghy Gimnázium 
tornaterme CÉDE)

12 307

Fejlesztési célú támogatások előirányzata nő 12 386
Céljellegű decentralizált támogatás 12 386

2./ Felhalmozási  bevételek  –  Tárgyi  eszközök, 
immateriális  javak  értékesítése  -  Egyéb 
vagyonhasznosítási  bevételek,  helyiségértékesítés 
előirányzata nő

29 304

COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. ingatlan vételár 
különbözet

29 304

Tulajdonosi viszonyok rendezése előirányzata nő 29 304
Melyből: Dologi kiadás 29 304

4. §

Az 5/2008. (II.25.) KR. sz. költségvetési  rendelet  3. számú melléklete VIII.  Beruházások, 
felújítások  kiadásai  fejezetében  a  „Meglévő  utak  felújítása  (egyéb  utak)”  tervezési 
alapegység 172.000 eFt-os előirányzatán belül – a Közgyűlés külön határozataiban foglaltak 
szerint – a benyújtott pályázatok elnyeréséhez szükséges önerőt az alábbiak tartalmazzák: 
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 (adatok Ft-ban)

Fejlesztés megnevezése
Beruházási 

összeg
Saját erő

Baross út

Eötvös tér és Mátyás Király út közötti 
szakasz

110/2008. (IV.24.) kgy. határozat

39.792.376.- 19.896.188.-

Rákóczi út

Gábor Áron tér és József Attila út 
közötti szakasz

107/2008. (IV.24.) kgy. határozat

53.577.916.- 26.788.958.-

Áchim András utca

Liliom utca és Verseghy út közötti 
szakasz

111/2008. (IV.24.) kgy. határozat

42.393.744.- 21.196.872.-

Meder út 

Mártírok út és Rákóczi út közötti 
szakasz

108/2008. (IV.24.) kgy. határozat

33.847.988.- 16.923.994.-

Jubileum tér 

109/2008. (IV.24.) kgy. határozat 
48.761.608.- 24.380.804.-

Thököly útnak a Mátyás Király út és 
Ady Endre út Dr. Elek István úti 
körforgalmi csomópont közötti szakasza

113/2008. (IV.24.) kgy. határozat

22.731.600.- 11.365.800.-

Károly Róbert utca

Baross út és Levente út közötti szakasz

112/2008. (IV.24.) kgy. határozat

13.225.120.- 6.612.560.-

Összesen:
254.330.352.

-
127.165.176.-

Az 5/2008. (II.25.) KR. sz. költségvetési  rendelet  3. számú melléklete VIII.  Beruházások, 
felújítások kiadásai fejezetében a „Játszótéri  program” tervezési  alapegység 50.000 eFt-os 
előirányzatán  belül  –  a  Közgyűlés  külön  határozataiban  foglaltak  szerint  –  a  benyújtott 
pályázatok elnyeréséhez szükséges önerőt az alábbiak tartalmazzák: 
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(adatok Ft-ban)
S

or
sz

.

Fejlesztés megnevezése
Beruházási 

összeg
Saját erő

1.
Várkonyi téri játszótér

114/2008. (IV.24.) kgy. határozat

33.345.795.
-

13.345.795.-

5. §

A  11/2008.  (IV.28.)  KR.  rendelet  6.a.,  6.a.a.  és  6.b.  számú  mellékletében  részletezett 
pénzmaradvány 2008. évi költségvetés vonatkozó előirányzatain történő átvezetését el kell 
végezni.

6. §

E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2008. évi zárszámadásban kell számot adni.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 29-i ülésén

I n d o k l á s

Szolnok város 2008. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
5/2008. (II.25.) KR. rendelet módosításáról

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

Az  Államháztartási  törvény  előírásainak  megfelelően  a  különböző  feladatokra  átvett 
pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt 
teremtik  meg  azoknak  a  feladatoknak  a  fedezetét,  melyek  a  céljellegű  előirányzatok 
rendelkezésre állása miatt 2008. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek. 

A rendelet 2-3. §-ához
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a 
céltartalékból (Intézményi feladatok céltartaléka, Létszámmozgások elszámolása céltartalék, 
Általános tartalék) lebontásra kerülő előirányzatok rendezése. 

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése 
alapján – a belső szakfeladatokból történő intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös 
jellemzője,  hogy  az  átcsoportosítások  az  intézmények  esetében  –  a  megnövekedett 
feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

34



3. napirendi pont:
Előterjesztés  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról  szóló  rendelet 
megalkotására

Szabó István kérte kiegészíteni a rendelet 12. § (2) bekezdésében felsorolt hatályukat vesztő 
jogszabályokat a 9/1996. (V.2.) KR. sz. rendelettel. 
Így a 12. § (2) bekezdés szövege helyesen: „A kihirdetéssel egyidőben a 9/1996. (V.2.) KR. 
sz. rendelet, a 7/2000. (II.29.) KR. sz. rendelet 6. §-a, a 25/2001. (VII.1.) KR. számú rendelet, 
a 33/2001. (X.5.) KR. sz. rendelet, a 37/2003. (XI.7.) KR. sz. rendelet, a 41/2003. (XII.22.) 
KR. sz. rendelet, a 35/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet, a 9/2005. (IV.11.) KR. rendelet, és a 
2/2006. (I.31.)  KR. rendelet 1-4.§-a hatályát veszti.”

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

K é r d é s e k:

Ferenczné Teleky Éva elmondta, hogy a rendelet akkor éri el célját, ha az itt élőknek zaj- és 
szennyeződésmentes  életet  tudnak  biztosítani.  A  rendelet  utal  arra,  hogy  a  Közterület-
felügyelet  is  végezhet  zajmérést.  Érdeklődött,  hogy  a  város  Közterület-felügyelete 
rendelkezik-e  olyan  humán  erőforrással,  aki  rendelkezik  zajszakértői  engedéllyel,  illetve 
hitelesített műszer rendelkezésre áll-e a feladat ellátásához? 

Tóth Ferenc szerint  Szolnok város lakosságának jelentős  része él  zaj  és levegőtisztasági 
problémák között. Megkérdezte, hogy az előterjesztés milyen lehetőségeket és garanciákat ad 
az önkormányzat  számára  olyan  kérdés  kezelésére,  mint  a  Véső úti  sporttelep  környékén 
kialakult krónikussá vált probléma.

Szabó István válaszában elismerte, hogy a város nincs még fölkészülve arra, hogy a saját 
közterület-felügyelői  végezzék el  a  szükséges méréseket.  A közelmúltban  a  Tószegi  úton 
fölmerült  probléma  alkalmával  viszont  -  a  város  egyik  intézményének  segítségével  - 
sikeresen  oldottak  meg  ilyen  méréseket,  és  azt  föl  tudták  használni  az  intézkedések 
meghozatala  érdekében.  Tóth  Ferenc  kérdésére  elmondta,  hogy  a  nappali  órákban  a 
városokban a zaj, a rezgés komoly terhelést jelent. Úgy látja, a kialakult helyzet egyik napról 
a másikra nem változtatható. A fölgyorsult világban szükség van a motorizációra, a túlterhelt 
területeken  kell  elérni  a  csillapításokat.  Hosszú  időszaknak  kell  ahhoz  eltelnie,  hogy  a 
gyalogosok és a lakosság visszahódítsa a városközpontokat a motorizációtól. Ehhez nagyfokú 
kompromisszum készségre van szükség, egy rendelettel  csak pici  lépést  lehet tenni annak 
érdekében,  hogy  valamivel  javuljon  a  helyzet.  A  Véső  utcai  sportteleppel  kapcsolatos 
fölvetésre megjegyezte, hogy sajnos az információ eddig nem jutott el hozzá. 

Szalay Ferenc elmondta, hogy a Véső úton a lőtér zavarja a környék lakosságát, mivel az 
elmúlt időben nagyobb fegyverekkel és puskákkal gyakorolnak. Ismertette, hogy a lőtér zaja 
a  határán  van  annak,  ami  gondot  jelent,  és  nemcsak  a  hanghatás  a  probléma,  hanem 
időközönként  a  gellert  kapó lövedékek is  átpattognak  különböző helyekre.  A problémára 
megoldást kell találni. 
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H o z z á s z ó l á s o k :

Radócz  Zoltán a  Véső  úti  lőtérrel  kapcsolatban  nehezményezte,  hogy  jogszabályok 
hiányában  nem  talál  a  város  megoldást,  hiszen  a  működéshez  minden  engedéllyel 
rendelkeznek. Felvetette, hogy a lőtér üzemeltetőjét kellene a fejlesztésben érdekeltté tenni, 
például zajvédőfal építésével, ugyanis a kialakult helyzet 40-50 családnak is problémát okoz. 

Ferenczné Teleky Éva megjegyezte, hogy valamennyi választókörzetben vannak általános 
zajterhelési  pontok,  melyekre  keresni  kell  a  megoldást.  Amikor  egy  újabb  zajterhelési 
probléma jelenik  meg  egy lakókörzet  életében,  akkor  az  további  feszültségeket  jelent.  A 
Botár Imre út első két lépcsőházában lakók keresték meg a problémával, hogy a Botár I. és a 
Karczag L. út között kialakított Tesco kisáruház olyan ventilátor-üzemeltetést használ, mely 
éjszaka is  működik  és  ez egészen a 10.  emeletig  hallható.  Kérte  a  Polgármesteri  Hivatal 
segítségét abban, hogy ezt a problémát megoldják. Örült annak, hogy a Közterület-felügyelet 
feladatkörébe  rendelhetők  a  környezetvédelmi  feladatok,  és  a  munkájukhoz  szükséges 
további fejlesztéseket mindenképpen támogatja. 

Tóth  Ferenc meglátása  szerint  a  hozzászólások  azt  mutatják,  hogy  a  témával  a  város 
vezetése intenzíven foglalkozik, viszont a problémákhoz képest az előterjesztés meglehetősen 
szűkszavú, és a felvetett  kérdésekre nem ad megnyugtató választ.  Számára nem derül ki, 
hogy ilyen  jellegű panasz bejelentését  lehet-e a  Hivatalnál  kezdeményezni,  nem derül  ki, 
hogy  a  panaszbejelentést  követően  azt  továbbítják-e  a  jogszabályban  meghatározott 
hatóságnak.  Rámutatott  arra,  hogy  a  zajvédelem  vonatkozásában  az  övezeti  besorolás 
Szolnok város építési szabályzatát és szabályozási tervét veszi alapul. Az elhangzottak szerint 
viszont az övezeteken belül vannak kritikus pontok. Felvetette, hogy az építési szabályzaton 
túl  területi  funkciókat  kellene  meghatározni,  melyek  tovább  korlátozhatnák  a  zajforrások 
működését.  Attól  tart,  hogy  a  rendelet  jogszabályi  értelemben  ugyan  megfelel  az 
előírásoknak, de ugyanakkor nem ad választ a lakosság elvárásaira. 

Ferenczné  Teleky  Éva pozitívnak  látja  az  előterjesztésben  –  a  Közterület-felügyelet 
hatáskörébe rendelt feladatokon túl –, hogy a környezetvédelmi alap bevételeiből lehetőséget 
és forrást biztosít fejlesztésekre, a vizsgálatokhoz szükséges eszközökre. Úgy gondolja, hogy 
a zajterhelési problémákban lehetnek a városnak olyan feladatai, amit gyorsabban meg tud 
oldani, ezért támogatja a Közterület-felügyelet ez irányú fejlődését. 

Szalay Ferenc egyetértve Radócz Zoltánnal, úgy gondolja, hogy a Véső úti lőtér átépítéséhez 
valóban  meg  kell  találni  a  közösen  megszerezhető  forrásokat,  egyébként  nem  lehet 
megoldani a problémát. A Tesco kisáruházzal kapcsolatban megjegyezte, hogy környezete 
rendezett  és  szép.  Kérte  Ferenczné  Teleky  Éva  képviselőt,  hogy  egyeztessen  egy 
megbeszélést a Tesco képviselőivel – ahol Jegyző Asszony és Ő maga is részt kíván venni -, 
melyen egyeztetésre kerül, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a lakók által felvetett 
probléma  megoldódjon.  Elmondta,  hogy  hatósági  eszközök  akkor  állnak  a  hivatal 
rendelkezésére, ha túllépik a jogszabályban rögzített határértékeket. Úgy gondolja, a Tesco 
vezetése is partner abban, hogy elfogadják őket a környéken. Ismertette, hogy a Közterület-
felügyelet  igazgatója  4 fő  létszámbővítést  kért  a feladatok  ellátásához.  Elmondta,  hogy a 
városban a zajproblémákon túl a levegő tisztasága is probléma, melyet folyamatosan mérnek. 
Szolnokon  a  por-  és  a  pollenszennyeződés  jelentős.  Megjegyezte,  hogy  a  város  a 
köztisztasági rendelettel nagyot lépett előre a szelektív hulladékgyűjtés kérdésében. Sajnos a 
szelektív gyűjtésnél hiába került 11 ezer családhoz a lehetőség, egyelőre nem élnek úgy vele, 
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mint  a  város  vezetése  azt  szeretné.  Úgy  látják,  hogy  a  gyűjtés  egyhónapos  időtartamát 
szűkíteni kell, és vissza kell helyezni a műanyag palackok gyűjtésére alkalmas sárga kúpokat 
is.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  elmúlt  időszakban  40  db  szelektívgyűjtő  harangot 
gyújtottak föl a városban, melyeket pótolni kell. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelemmel 
kapcsolatban  sok  feladata  van  a  városnak.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy az  itt  működő 
cégek hasonló tisztaságú vizet  engednek vissza a Tiszába,  mint amilyet  onnan kivesznek. 
Úgy gondolja, hogy a rendeletre szüksége van a városnak. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 23 fő – 21 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:

17/2008. (V.30.) KR. rendelet
a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat-  és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - 
figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendeletre, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. 
(III.22.)  KÖM-EÜM  együttes  rendeletre,  a  zajkibocsátási  határérték  megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007.(XII.18) KvVM 
rendeletre,  az  üzletek  működésének  rendjéről,  valamint  az  egyes  üzlet  nélkül  folytatható 
kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm rendeletre, 
a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendeletre, 
továbbá a környezet  védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.  tv. 58. § (1) 
bekezdésére, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénnyel összhangban, 
a  helyi  jelentőségű  természeti  értékek,  területek  védelméről  szóló  39/2005.  (X.3.)  KR. 
rendelet  figyelembe  vételével  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról  a 
következő rendeletet alkotja :  

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) E rendelet célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet érdekében megállapítsa 
az egyes zajvédelmi és levegő-tisztaság védelmi szabályokat.   
(2)  A rendelet  célja  továbbá a  természeti  értékek  védelme  érdekében a  helyi  jelentőségű 
természeti  értékek,  területek  védelméről  szóló  39/2005.  (X.3.)  KR.  rendeletben 
megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásának elősegítése.

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed Szolnok város közigazgatási területére.
(2) E rendelet  hatálya  a  természetes  és jogi személyekre,  jogi  személyiséggel  rendelkező 
szervezetekre terjed ki.

Zajvédelem
3. §
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E rendelet alkalmazása szempontjából :
a.)  hangosító  berendezés  :  bármilyen  hangszer,  vagy  más  műsorforrást,  hirdetést,  vagy 
szórakozást biztosító elektronikus berendezés
b.) egyéb zajkeltő berendezés : minden olyan szerszám, gép , ami a 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenysége végzésével összefügg
c.)  zajvizsgálat  :  zajmérést,  zajértékelést  és  az  akusztikai  szempontok  alapján  készített 
elemzést magában foglaló vizsgálat

4. §

(1) Szolnok város közterületein a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet  és a zajkibocsátási  határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM 
rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.
(2) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál a mindenkor érvényben lévő Szolnok 
Város Építési Szabályzata és Szabályozási Tervét kell alapul venni.
(3)  A  határértéket  csökkenteni  kell  abban  az  esetben,  ha  a  zajtól  védendő  épületnél 
egyidejűleg más hangosító berendezés zaja is érvényesül. A csökkentés mértéke két zajforrás 
esetén 3 dB, három illetve több zajforrás esetén 5dB.

5. §

(1)  A  hangosító  vagy  egyéb  zajkeltő  berendezés  által  okozott  zajra  vonatkozó 
panaszbejelentés esetén a jogszabályban meghatározott hatóság zajvizsgálatot végez, illetve 
végeztet.
(2)  A  vizsgálat  költségeit  a  hangosító  berendezés  üzemeltetője  köteles  viselni  abban  az 
esetben, ha a vizsgálat a határérték túllépését igazolja.

6. §

(1) Zajmérés csak külön jogszabályban meghatározott műszerrel végezhető.
(2) Zajmérést Szolnok város közigazgatási területén a Szolnok Városi Közterület-felügyelet 
is végezhet.
(3) Zajhatárértéket megállapító határozat meglétét a Szolnok Városi Közterület-felügyelet is 
ellenőrizheti.

Levegőtisztaság-védelem
7. § 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az övezeti besorolásnál a mindenkor érvényben lévő 
Szolnok Város Építési Szabályzata és Szabályozási Tervét kell alapul venni. 

8. § 

(1)  Az  egyedi  fűtéssel  rendelkező  lakóházakban  a  megfelelően  karbantartott 
tüzelőberendezésekben  csak  az  arra  a  berendezésre  engedélyezett  tüzelőanyagot  szabad 
elégetni.
(2)  A  tüzelőanyag  egészségre  káros  égésterméket  kibocsátó  anyagot  –  különösen  ipari 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket – nem tartalmazhat.
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9. §

(1)  Avar  és  kerti  hulladék  megsemmisítése  komposztálással  történhet,  kivéve  a  fertőzés 
esetét.
(2) Fertőzés esetén avar és kerti hulladék égetésére – amennyiben a növényvédelmi szerv 
másként nem rendelkezik - 3 munkanappal korábban a jegyzőhöz történő írásbeli bejelentést 
követően csak október 15-től március 15-ig, szélcsend esetén, 10-17 óra között kerülhet sor.
(3) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
(4)  Az égetendő hulladék nem tartalmazhat  ipari  eredetű  hulladékot,  valamint  a  8.  §  (2) 
bekezdésében meghatározott anyagot.

10. §

(1)  Aki  e  rendelet  8-9.§-át  megszegi,  szabálysértést  követ  el  és  30.000,-  Ft-ig  terjedő 
pénzbírsággal  sújtható,  amennyiben  cselekménye  nem  minősül  törvény  vagy  Korm. 
rendeletben meghatározott szabálysértésnek. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  leírt  szabályok  elkövetőjével  szemben  a  helyi  önkormányzat 
hivatalának  ügyintézője,  a  Szolnok  Városi  Közterület-felügyelet  felügyelője  helyszíni 
bírságot szabhat ki.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
11. §

Az  önkormányzat  a  helyi  jelentőségű  környezetvédelmi  és  természet  védelmének  helyi 
területi feladatainak hatékony ellátását elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alapon 
keresztül támogatja.

Záró rendelkezések
12. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépés időpontjában folyamatban 
lévő ügyekre e rendeletet kell alkalmazni.  
(2) A kihirdetéssel  egyidőben a 9/1996. (V.2.) KR sz. rendelet,  a 7/2000. (II.29.) KR. sz. 
rendelet 6. §-a, a 25/2001. (VII.1.) KR. számú rendelet, a 33/2001. (X.5.) KR. sz. rendelet, a 
37/2003. (XI.7.) KR. sz. rendelet, a 41/2003. (XII.22.) KR. sz. rendelet, a 35/2004. (X.13.) 
KR. sz. rendelet, a 9/2005. (IV.11.) KR. rendelet, és a 2/2006. (I.31.)  KR. rendelet 1-4.§-a 
hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 29-i ülésén.

a 17/2008. (V.30.) KR. rendelet I. számú melléklete 

ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP felhasználásának S Z A B Á L Y Z A T A 
I.

1.  Az  önkormányzathoz  befolyó  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  bírság  a  helyi 
jelentőségű környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok hatékony ellátására fordítható 
pénzügyi  forrásokat pótló, illetve kiegészítő elkülönített  Önkormányzati  Környezetvédelmi 
Alap (a továbbiakban: Alap).
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2.  Az Alappal a Városgazdálkodási Bizottság rendelkezik.
3.   Az  Alap  felhasználásáról  a  Városgazdálkodási  Bizottság  elnöke  szükség  szerint,  de 
legalább évente egyszer a közgyűlést tájékoztatni köteles.
4.  Az Alap felhasználásáról  évente  a  költségvetési  rendelet  és zárszámadás  elfogadásával 
egyidejűleg kell rendelkezni.

II. 
Az alap bevételi forrásai:
1. Az e rendeletben szabályozott környezetvédelmi feladatokra fordítható elkülönített rész:
a) Az önkormányzat területén kiszabott környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok 
külön törvényben meghatározott része;
b) Az önkormányzat területén a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség által jogerősen kivetett és befolyt bírság 30%-a;
c) A jegyző által kivetett és befolyt környezetvédelmi bírságok teljes összege;
d) Az Alap tárgyévet megelőző évben fel nem használt része;
e)  A  természetes  és  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
gazdálkodószervezetek  által  az  Alap javára  befizetett  önkéntes  hozzájárulások,  közérdekű 
adományok;
f) Önkormányzati költségvetésből e célra elkülönített pénzeszköz;
g) A jegyző által kiszabott környezetterhelési díj teljes összege;
h) A Szolnoki Városi Közterület-felügyelet által kiszabott környezetvédelmi helyszíni bírság 
60%-a;
i) A nem megfelelő felhasználás miatti visszafizetések;
j) Visszatérítendő befizetések.
2.  A  39/2005.  (X.3.)  KR.  rendeletben  szabályozott  feladatok  végrehajtására  fordítható 
elkülönített rész:
a) A jegyző által kiszabott természetvédelmi bírságok teljes összege;
b) A természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek 
által befizetett önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok;
c)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  által  évente  a  költségvetésben  jóváhagyott 
előirányzat;
d) Pályázaton elnyert pénzösszeg.
Az Alap bevételei nem vonhatók el.

III. 
Az Alap bevételei két elkülönített részből állnak és az alábbi célokra használhatók:
1. Környezetvédelmi célokat szolgáló rész: 
a)  Az  önkormányzat  környezetvédelmi  feladatainak  ellátását  elősegítő  vizsgálatokra, 
fejlesztésekre, eszközökre.
b)  Az  önkormányzat  területén,  nem  önkormányzati  beruházásban  megvalósuló 
környezetvédelmi beruházások támogatására az alábbi körben
= levegőtisztaság-védelem,
= hulladékgazdálkodás,
= zaj- és rezgésvédelem,
= vízbázisok védelme
c) Lakossági kezdeményezésre környezetvédelmi akciók támogatására.
2.  Természetvédelmi  célokat  szolgáló  rész:  Az önkormányzat  helyi  természeti  értékek és 
területek védelmi feladatainak ellátására
a) a helyi védelem alatt álló területek, értékek fenntartásának támogatására,
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b)  a  helyi  védelem  alá  helyezendő  terület(ek)re  vonatkozó  Természetvédelmi  Kezelési 
Terv(ek) elkészíttetésére,
c) Természetvédelmi Kezelési Tervben foglalt feladatok ellátására.

IV.

1. A III. fejezetben meghatározott célokra:
a) vissza nem térítendő,
b) kamatmentes visszatérítendő
támogatás nyújtható.
2.  Kamatmentes  visszatérítendő  támogatást  a  bizottság  által  meghatározott  időn  belül  és 
feltételekkel kell visszafizetni.

V.

1.  Ha  a  bizottság  úgy  dönt  az  Alap  meghatározott  részéből  a  médiacsatornán  keresztül 
pályázatot kell hirdetni. A hirdetés díja az alapot terheli.
2. A felhívásnak tartalmaznia kell  az adott  időszakban rendelkezésre álló keretösszeget,  a 
pályázatokat  kötelező  tartalmi  elemeit,  azok  benyújtásának  és  elbírálásának  részletes 
szabályait.

VI.

1. A támogatás a III.  fejezetben meghatározott  célokra,  környezetvédelmi beruházás(ok)ra 
nyújtható,  engedélyezett  terv  alapján,  azonban  megkezdett  környezetvédelmi  beruházást 
támogatni nem lehet.
2. A támogatás mértéke a beruházás összegének 30%-áig terjedhet.

VII.

1. Az Alap felhasználására vonatkozó előterjesztéseket a végrehajtásról szóló beszámolót a 
Bizottság elnöke vagy általa felkért előadó terjeszti a Bizottság elé. 
Az előterjesztést  előzetesen  a  jegyzővel  vagy az általa  ellenjegyzésre  jogosult  személlyel 
egyeztetni kell.
2.  A  támogatással  kapcsolatos  szerződések  megkötésére  a  polgármester  jogosult.  A 
szerződésben rögzíteni  kell  a  támogatott  célt,  az  elszámolás  határidejét,  a  visszatérítendő 
támogatás  feltételeit,  valamint  azt,  hogy  az  elszámolás  késedelmes  teljesítése  a  későbbi 
támogatásból való kizárást eredményezi, vagy a bizottság a pályázati összeg visszafizetését 
rendeli el.
3.  A  Bizottság  döntése  alapján  történő  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés 
rendjére a hatályos helyi szabályokat kell alkalmazni.
4.  Az  Alap  működésével  kapcsolatos  adminisztrációs  -  a  döntés  előkészítésből  és 
végrehajtásból adódó - feladatokat a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége végzi.
Ezen feladatok:
- pályázati kiírás tervezet elkészítése
- pályázatok összegyűjtése
- közhírelés
- bizottsági döntést megalapozó előterjesztés
- támogatással kapcsolatos szerződéstervezet elkészítése
- a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,  érvényesítés és utalványozás rendjének megfelelően 
gondoskodik az Alapból történő kifizetésekről
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-  a  pénzügyi  és  okmányfegyelemnek  megfelelően  bonyolítja  és  nyilvántartja  az  Alap 
pénzforgalmát.
-  elszámoltatja  az  Alapból  támogatásban  részesülteket,  biztosítja  az  információt  az 
elszámolásról
 - elkészíti a felhasználásról szóló beszámolót.

VIII.

A  támogatásból  megvalósuló  beruházásoknál,  a  helyi  védelem  alá  sorolt  természeti 
értékeknél a környezetvédelmi, a természetvédelmi követelmények teljesülését, a támogatás 
összegének rendeltetésszerű felhasználását a Városgazdálkodási Bizottság ellenőrizheti.

4. napirendi pont:
Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996. (XII.3.) 
KR. sz. rendelet módosítására

Dr. Kállai Mária ismertette, hogy az önkormányzat az első lakáshoz jutó fiatalokat egyszeri 
összeggel támogatja. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az eljárás során az érintettek 
egyszerűbb ügyintézéssel juthassanak a támogatáshoz. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális 
és sport bizottság és a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc bízik benne, hogy a város fiataljai a jövőben igénylik majd ezt a támogatást, 
hiszen nem kell azt a határtalan adminisztrációt intézni, ami eddig szükséges volt. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi  rendeletet:

18/2008. (V.30.) KR. rendelet
az első lakáshoz jutó fiatalok helyi  támogatásáról  szóló 32/1996. (XII.3.) 
KR. sz. rendelet módosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az első lakáshoz jutó fiatalok 
helyi  támogatásáról  szóló  többször  módosított  32/1996.  (XII.3.)  KR.  sz.  rendeletét 
(továbbiakban: KR.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR. 1. § d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) akiknek a kérelem benyújtását  megelőző hónapban számított egy főre jutó havi nettó 
jövedelmük  a  kérelem benyújtásának  időpontjában  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (az igénylő és a vele együttköltöző személyek 
jövedelmének figyelembe vételével),” 
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2. §

A KR. 2. §-ában a „Megyei Illetékhivatal” szövegrész „ Adó- És Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal” szövegrészre módosul.

3. §

(1) A KR. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„a)  a  munkáltató  által  kiállított  jövedelemigazolást  a  kérelem benyújtását  megelőző havi 
nettó jövedelméről,
b)  egyéni  vagy  társas  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  APEH  által  kiállított 
igazolást,  valamint  a kérelmező nyilatkozatát  a kérelem benyújtását  megelőző havi nettó 
jövedelméről,”

(2) A KR. 6. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d)  egyéb  jövedelmek  esetén  (pl.  családi  pótlék,  GYES,  szociális  támogatások,  stb.)  a 
folyósító által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapról,”

(3) A KR. 6. § (1) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:
„g)  a  gyermekelhelyezésről  szóló  bírósági  végzést,  ítéletet,  gyámhatósági  jegyzőkönyvet, 
gyermektartásdíj  esetén a kérelem benyújtását  megelőző hónap kifizetési csekkszelvényét, 
vagy a kérelmező nyilatkozatát a tartásdíj összegére vonatkozólag,”

4. §

(1) A KR. 9. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) A KR. 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A támogatás összege építés esetén a kérelmezőnek, vásárlás esetén az eladónak kerül 
átutalásra,  illetve  kifizetésre  a  kérelmező  által  megjelölt  pénzintézeten  keresztül. 
Amennyiben  az  első  lakáshoz  jutó  fiatalok  támogatásában  részesülő  személy  az 
önkormányzati  támogatással  megvásárolt  lakás  vásárlásához,  illetve  az  önkormányzati 
támogatással épített lakás építéséhez a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti támogatást, 
hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának összegét a 
támogatást, kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani.”    

(3) A KR. 9. § (5) bekezdése hatályát veszti.

5. §

(1) A KR. 9/A. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b)  tulajdonjoga  az  ingatlan-nyilvántartásba  a  támogatást  megállapító  határozat  jogerőre 
emelkedését  követő  6  hónapon  belül  nem került  bejegyzésre,  és  igazolási  kérelmet  sem 
terjesztett elő,”

(2) A KR. 9/A. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) építkezés estén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő három 
éven belül a kérelemmel érintett lakás jogerős használatbavételi engedélyét nem mutatja be.”

(3) A KR. 9/A. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti.   

6. §
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A KR. 9/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A támogatást egy összegben kell visszafizetni.”

7. §

A KR. 9/A. § (3) - (7) bekezdései hatályukat vesztik.   

8. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult 
ügyekben kell alkalmazni.

(2)  E  rendelet  hatályba  lépése  előtt  indult  ügyekre,  illetve  a  hatályba  lépése  előtt 
megállapított  támogatásokra  a  benyújtásuk,  illetve  az  elbírálásuk  idején  hatályban  lévő 
rendelet szabályai az irányadók.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 29-i ülésén.

5. napirendi pont:
Előterjesztés a 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett 
károk  enyhítése  céljából  az  állam által  biztosított  keretösszeg  elosztásának  szociális 
elveiről szóló 40/2006. (X.27.) KR. rendelet hatályon kívül helyezésére

Dr.  Kállai  Mária  elmondta,  hogy  az  előterjesztés  az  önkormányzat  saját  rendeletének 
visszavonását tartalmazza,  ezzel  lehetővé téve egy 2008. április  5-én megjelent  miniszteri 
szintű rendeletet,  mely szerint  az  árvíz,  belvíz  sújtotta  lakosok visszamenőleg  támogatást 
igényelhetnek. 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális 
és sport bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi  rendeletet:

19/2008. (V.30.) KR. rendelet
a 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett 
károk enyhítése céljából az állam által biztosított keretösszeg elosztásának 
szociális  elveiről  szóló  40/2006.  (X.27.)  KR.  rendelet  hatályon  kívül 
helyezéséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  rendeletalkotási 
jogkörében  eljárva  -  figyelemmel  a  2006.  tavaszi  ár-  és  belvíz  miatti  károk  pótlólagos 
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enyhítéséről  szóló  17/2008.  (III.28.)  ÖTM  rendeletben  foglaltakra  –  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

1. §

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 1-től hatályon kívül helyezi a 2006. 
tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett károk enyhítése céljából az 
állam által biztosított keretösszeg elosztásának szociális elveiről szóló 40/2006. (X.27.) KR. 
rendeletét.

2. §

E rendelet 2008. június 1-én lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 29-ei ülésén.

6. napirendi pont:
Előterjesztés a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  szociális  és 
gyermekjóléti  ellátások  intézményi  térítési  díjainak  megállapításáról  szóló  rendelet 
megalkotására

Dr.  Kállai  Mária emlékeztetett  arra,  hogy  2007.  október  01-jétől  a  város  szociális  és 
gyermekjóléti  feladatait  kistérségi  fenntartásban  látja  el.  Ebből  következően  a  fenntartó 
lehetősége  és  kötelessége  a  térítési  díjak  meghatározása,  mely  megtörtént.  Viszont  egy 
joghézag  következtében  ezt  a  társulás  településeinek  is  el  kell  fogadni,  erről  szól  az 
előterjesztés. 

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

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 22 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

20/2008. (V.30.) KR. rendelet
a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  szociális  és 
gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-a (1) bekezdése alapján - figyelemmel e 
törvény  115.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra  -  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. tv.  146.  § -  147.  §-ai  alapján a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjait az 
alábbiakban határozza meg:
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1. §

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása 
felügyelete alá tartozó Egyesített Szociális Intézmény és a Humán Szolgáltató Központ által 
Szolnok Megyei  Jogú Város  rászorultjai  részére biztosított  szociális  alapszolgáltatások és 
szociális  szakellátások  körébe  tartozó  ellátások  intézményi  térítési  díját  e  rendelet  1.  sz. 
mellékletében foglalt mértékek szerint határozza meg.

2. §

(1) Ha e rendelet, vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 
b) a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő,
d) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, 
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és 
félszeresét. Az Idősek Otthona szakosított ellátás esetében a 2008. január 1-e után keletkezett 
intézményi jogviszony esetében a személyi térítési díjat az intézményi jogviszony létrejötte 
előtt az ellátott állandó lakhelye szerinti települési jegyző által kiadott vagyonigazolás alapján 
kell megállapítani.
e) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
f) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.
[a  d)-f)  pont  alattiak  a  továbbiakban  együtt:  tartásra  köteles  és  képes  személy]  köteles 
megfizetni. 
[az a)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]
(3)  A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  ellátások  térítési  díja  (intézményi 
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözte.
(4) A szociális rászorultságot
a) házi segítségnyújtás, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgáltatás
esetében kell vizsgálni. 
(5) A (4) bekezdésben felsorolt  szolgáltatások esetében -  a szociális  rászorultság alapjául 
szolgáló körülményekkel kapcsolatban - az intézményvezető részére kell teljesíteni.
(6)  Az  intézményvezető  a  szociális  rászorultság  fennállását  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, 
valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.
A  házi  segítségnyújtás  esetében  az  ellátás  biztosításának  feltétele  a  340/2007.  (XII.15.) 
Korm.  rendeletben  foglalt  szakértői  bizottság  szakvéleménye,  melyben  megállapítja  a 
szociális  rászorultság fennálltát. Az intézményvezető szociális rászorultság vizsgálata nélkül 
maximum  3  hónap  időtartamig  biztosíthatja  az  ellátást,  amennyiben  az  ellátást  igénylő 
egészségügyi és szociális állapota azt indokolja.
(7)  A  (4)  bekezdésben  felsorolt  szolgáltatásoknál  a  szociálisan  nem  rászoruló  személy 
esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg.
(8) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban személyi térítési díj) 
- a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény vezetője állapítja meg - az önálló 
helyettes szülői ellátás esetén a működtető- az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az 
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igénybevételtől  számított  30  napon  belül,  és  írásban  értesíti  a  térítési  díj  fizetésére 
kötelezettet. 
(9) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(10) A térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani.
(11) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem 
tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, Szolnoki 
Kistérség Többcélú  Társulása Társulási  Tanácsának (a továbbiakban:  Tanács)  határozattal 
állapítja meg a személyi térítési díjat.
(12) Ha az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az 
intézményi térítési díjjal azonos összegű.
(13) A személyi térítési díjat 
a) kiskorú és gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő;
b) gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén 
a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult;
c) az a)-b) pontban nem szabályozott  esetekben a térítési  díj  fizetésére kötelezett  jogosult 
vagy tartására köteles és képes személy 
fizeti meg az intézménynek.
(14) Ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó 
személyi térítési díjat az intézményvezető fizeti be.
(15) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve 
elengedését kéri, a (10) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül  írásbeli  kérelemmel  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsához 
fordulhat. 
Ilyen esetben a fizetendő személyi térítési díj összegét a Tanács határozattal állapítja meg.
(16)  Ha  magasabb  szintű  jogszabály  másként  nem  rendelkezik,  ingyenes  ellátásban  kell 
részesíteni a jogosultat, ha
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b)  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás  esetében,  akinek  a  családja  jövedelemmel  nem 
rendelkezik
c)  bentlakásos  ellátás  esetében  aki  jövedelemmel  nem  rendelkezik  és  jelzálog  alapjául 
szolgáló vagyona nincs.
(17) A jogosultak térítésmentesen vehetik igénybe
a) a családsegítést,
b.) gyermekjóléti szolgáltatás.
c) a közösségi ellátásokat,
d) az utcai szociális munkát,
e) hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását 
f) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,
g) tanyagondnoki szolgáltatást.
(18) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény szabályozása szerint hadirokkantnak 
minősülő személyek az e rendeletben szabályozott ellátási formákat térítésmentesen vehetik 
igénybe.
(19) A szolgáltatás önköltségét meghaladó mértékű térítés is kérhető
a)  a  külön  jogszabály  szerint  alapfeladatot  meghaladó,  az  intézmény  által  szervezett 
programokért, szolgáltatásokért,
b)  az  intézményi  jogviszonyban  nem  álló  személyek  által  igénybevett  egyes  intézményi 
szolgáltatásokért.
(20) A személyi térítési díj meg nem fizetéséből eredő díjhátralékról az intézmény vezetője a 
Tanács részére negyedévente tájékoztatást ad.
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(21)  A  Tanács  a  díjhátralék  összegét  határozattal  csökkentheti,  elengedheti,  vagy 
részletfizetési  kedvezményt  adhat,  ha  a  kötelezett  jövedelmi  és  vagyoni  viszonyai  ezt 
indokolttá teszik, és e rendelet vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.
A hátralékos  kérelmére  a  díjhátralék  teljes  összegben  elengedésre  kerül,  ha  a  hátralékos 
családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimumot  nem 
haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési 
díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre 
jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a 
bentlakásos  intézményi  ellátás  igénybevétele  esetén  a  jogosultnak  a  térítési  díj  alapjául 
szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
A csökkentés mértéke a díjhátralék
- 30%-a,  ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem kétszeresét 
meghaladja
- 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem háromszorosát 
meghaladja
- 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem négyszeresét 
meghaladja.
A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető.
A  díjhátralék  csökkentéséről,  behajthatatlanná  minősítéséről,  törléséről,  valamint  a 
részletfizetés  engedélyezéséről  -  a  hatályos  jogszabályokra  figyelemmel  –  a  Tanács 
határozatot hoz.

Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés

3. §

(1) Az étkezésért fizetendő térítési díjat a 29/1993. Korm. rendelet 15. §-a alapján a 9. § (2) 
és  (4)  bekezdése  szerint  kell  megállapítani.  Az  étkeztetés  intézményi  térítési  díja  nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a 
tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. 
(2) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj az ellátást 
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, 
hogy nem haladja meg annak 25%-át.
(3)  Az  a  jogosult,  akinek  a  rendszeres  havi  jövedelme  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe.
(4)  Annak  a  jogosultnak,  akinek  a  jövedelme  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum 
összegét  meghaladja,  de  a  személyi  térítési  díj  levonása  után  visszamaradt  jövedelme  a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 
50%-os  mértékig  csökkenthető,  amíg  a  fennmaradó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.

Házi segítségnyújtás
4. §

(1)  A  házi  segítségnyújtás  gondozási  óradíja  nem  haladhatja  meg  a  tervezett  ellátotti 
létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének évi 
munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és 
a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe.
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(2)  A házi  segítségnyújtásban  részesülő  által  havonta  fizetendő  személyi  térítési  díjat  az 
óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy 
hogy annak összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át.
(3)  A  házi  segítségnyújtás  igénybevétele  szempontjából  szociálisan  rászorult  az,  akit  a 
340/2007.  (XII.15.)  Korm.  rendeletben  foglalt  szakértői  bizottság  szakvéleményében 
rászorultnak  nyilvánít.  A  rászorult  személy  részére  maximum  a  szakértői  bizottság 
szakvéleményében feltüntetett gondozási óra biztosítható.
Amennyiben  a  kérelmező  személy  állapota  indokolja  az  intézményvezető  az  ellátást 
maximum 3 hónapig gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is biztosíthatja. 
(4) A házi  segítségnyújtás  szolgáltatásnál  a szociálisan nem rászorult  személy esetében a 
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(5)  Ha  a  házi  segítségnyújtásban  gyermekes  család  részesül,  a  gondozásért  fizetendő 
személyi térítési díj megállapításánál a családnak az Sztv. 4. §-ban meghatározott valamennyi 
jövedelmét figyelembe kell venni.
(6)  Amennyiben  egy családon  belül  nyugdíjkorhatárt  betöltött,  illetve  rokkant  személyek 
részesülnek házi segítségnyújtásban, a fizetendő személyi térítési díjat külön-külön, az idős, 
illetve a rokkant személy jövedelmének figyelembevételével kell meghatározni.
(7) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
25%-kal megemelt összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.
(8) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-
kal  megemelt  összegét  meghaladja,  de a  személyi  térítési  díj  levonása után visszamaradt 
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj 
legfeljebb  50%-os  mértékig  csökkenthető,  amíg  a  fennmaradó  jövedelem  a  mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.
(9) Az étkeztetés  és a házi  segítségnyújtás együttes  igénybevétele  esetén a szolgáltatásért 
fizetendő térítési díj együttes összege a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 30 
%-át.

Nappali ellátások
Idősek klubja

5. §

(1) A idősek klubja szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő 
rendszeres  havi  jövedelmének  figyelembevételével  kerül  megállapításra  úgy,  hogy  nem 
haladja meg annak 30%-át.
(2) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.
(3)  Annak  a  jogosultnak,  akinek  a  jövedelme  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum 
összegét  meghaladja,  de  a  személyi  térítési  díj  levonása  után  visszamaradt  jövedelme  a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 
50%-os  mértékig  csökkenthető,  amíg  a  fennmaradó  jövedelem  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Idősek otthona

6. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete alapján kerül meghatározásra, úgy 
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hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat az előzőekben kiszámolt összegnél alacsonyabb 
összegben is maghatározhatja.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának alapja 
ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.
(3) Az idősek otthona szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díj a gondozott rendszeres 
havi  jövedelmének  figyelembevételével  kerül  megállapításra  úgy,  hogy nem haladja  meg 
annak 80%-át, és a fennmaradó 20% nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes 
öregségi nyugdíjminimum 20%-nál (költőpénz).
A  2008.  január  1-e  után  keletkezett  intézményi  jogviszony  esetében  az  idősek  otthona 
szolgáltatásaiért  fizetendő  személyi  térítési  díj  a  gondozott  vagyonának  (vagyonigazolás 
alapján)  80%-át  nem  haladhatja  meg,  melyet  úgy  kell  megfizetni,  hogy  a  gondozott 
rendszeres  jövedelmének  80%-a  erejéig  kézpénzben  fizet  meg  a  fennmaradó  részt  az 
vagyonigazolásban figyelembe vett vagyon, illetve vagyonértékű jogra kell terhelni. 

(4) A 2008. január 1-e előtt keletkezett intézményi  jogviszony esetében, ha az intézményi 
ellátásban  részesülő  a  havi  jövedelméből  nem tudja  megfizetni  az  intézményi  térítési  díj 
mértékével  azonos  személyi  térítési  díjat,  a  Tanács  határozattal  állapítja  meg  a  személyi 
térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:
a) az ellátásban részesülő havi jövedelme,
b) az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában,
c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.
(5) Kérelemre a megállapított személyi térítési díj, illetőleg térítési díj-különbözet
a)  maximum  30%-át  kell  megfizetnie  annak  a  kötelezettnek,  akinek  a  családjában  a 
mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított 
egy főre jutó jövedelem a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum 450 %-át - egyedül  álló 
esetén 550%-át- nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori 
hatályos  szabályozás  alapján  számított  egy  főre  jutó  jövedelme  nem  lehet  kevesebb  a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-ánál, egyedül álló esetében 450%-ánál.
b)  maximum  50%-át  kell  megfizetnie  annak  a  kötelezettnek,  akinek  a  családjában  a 
mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított 
egy főre jutó jövedelem a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum 550 %-át - egyedül  álló 
esetén 650%-át- nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori 
hatályos  szabályozás  alapján  számított  egy  főre  jutó  jövedelme  nem  lehet  kevesebb  a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál.
(6) Annak a jogosultnak, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
20%-át nem éri el, a költőpénzét legalább eddig a mértékig kiegészíti a tartásra köteles és 
képes személy, ennek hiányában az intézmény. 
(7)  Az  (5)  bekezdés  alkalmazásában  kötelezett:  a  szülői  felügyeleti  joggal  rendelkező 
törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, 
örökbe fogadott  gyermeke,  örökbe fogadó szülője,  akinek  a  családjában az egy főre jutó 
jövedelem  a  tartási  kötelezettség  teljesítése  mellett  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Hajléktalan személyek átmeneti szállása

8. §

(1) A hajléktalan személyek átmeneti  szállásán igénybe vett  ellátásért  a gondozás első 30 
napjára nem állapítható meg személyi térítési díj.
(2) Ha a hajléktalanok átmeneti szállásán elhelyezett étkeztetésben is részesül, az étkezésért 
térítési díjat kell fizetni.
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(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét
(4) A hajléktalan  személyek  átmeneti  szállásán nyújtott  szolgáltatásért  fizetendő személyi 
térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül 
megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 60%-át.
(5)  A  szolgáltatást  igénybe  vevő  személyi  térítési  díját  rendszeres  havi  jövedelme 
függvényében az alábbiak szerint kell megállapítani:
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig jövedelmének 10%-a,
- mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 120%-áig  jövedelmének 20%-a
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 140%-áig  jövedelmének 30%-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 160%-áig  jövedelmének 40%-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-áig  jövedelmének 50%-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-a fölött jövedelmének 60%-a.

9. §
Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

A rendeletben foglaltakat 2008. május 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 29-i ülésén.

20/2008. (V.30.) KR. rendelet 1. sz. melléklete 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 2008. május 1-től

Szociális étkeztetés: 

kategória Intézményi 
Térítési díj 
Ft/adag **

A 2007. évben már ellátott, akik után normatív 
tám. igényeltek, vagy az ellátást megkezdték, 
továbbá a 2008. évben ellátásba kerülők közül 
akinek a jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a 
között (42.750-85.500,-Ft) van

260

2008. évben új ellátott, akinek a jövedelme a min. 
nyugdíj 150%-a alatti (42.750,-Ft/hó)

220

2008. évben új ellátott akinek a jövedelme a min. 
nyugdíj 300%-a feletti (85.500 Ft/hó)

320

** az intézményi térítési díj a 2008. május 1-től hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza

Házi segítségnyújtás:
kategória Intézményi 

Térítési díj 
Ft/óra

A  2007  évben  már  ellátottak  és  a  Szoc.  tv.- 
szerinti  2008.  évben  ideiglenesen  ellátottak 

170
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estében

A 2008. évben új ellátott, és a jövedelme a min. 
nyugdíj 150%-a alatti (42.750,-Ft/hó).

120

A 2008. évben új ellátottak közül, akinek a 
jövedelme a min. nyugdíj 150%-át meghaladja.

180

Idősek nappali ellátása:
Kategória Klubtagság étkezés nélkül 

Ft/nap
Klubtagság étkezéssel 

Ft/nap

Jövedelem min. nyugd. 
150%-a alatti

100 320

Jövedelem min. nyugdíj 
150-300%-a között

100 360

Jövedelem min. nyugd. 
300%-a felett

100 420

Bentlakásos Idősek Otthonainak
kategória Intézményi térítés díj/hó Intézményi térítés díj /nap

2007-ben már ellátott és a 
2008-ban új, átlagos ápolást 
igénylő jöv. 150% feletti

90.000 3.000

2008-ban új átlagos ápolást 
igénylő, jövedelem a min. 
nyugdíj 150% alatti

90.000 3.000

Demens ellátottak 90.000 3.000

:  Teljes napi étkezési norma: 
520 Ft/adag

(Ebből: ebéd: 260 Ft/adag,  
reggeli: 120 Ft/adag, vacsora 
140 Ft/adag)

Átmeneti ellátást nyújtó intézmény:

1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató 
Központ 

  

Átmeneti szállás 20.910.- Ft/hó
697.- Ft/nap

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

Szabó István elmondta,  hogy a  parkolóhelyek  bővítésével  kapcsolatosan több fordulóban 
történt egyeztetés. Úgy gondolja mindenképpen szükséges előrelépéseket tenni, még akkor is 
ha az intézkedési kör nem fejeződik be, és rövid időn belül újabb területeket kell bevonni a 
parkolási  rendszerbe.  A város központjában lévő forgalom csillapítására  meg kell  tenni  a 
lépéseket. Véleménye szerint olyan hiteles anyag van a Közgyűlés előtt, melyben döntéseket 
lehet hozni. 
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K é r d é s e k:

Radócz  Zoltán megjegyezte,  hogy  az  elkészült  szakmai  javaslatokat  a  Jósika  út  és 
környékére a múlt héten sikerült megismernie. Ebben a térségben bővítésekről is szó van, 
parkolóhelyek kialakításáról és a Jósika út szélesítéséről. Megkérdezte, hogy a fejlesztések 
mikorra  készülnek  el,  mi  lesz  a  forrásuk  és  a  tervezetekben  szereplő  minden  fejlesztés 
megvalósul-e?  Érdeklődött,  hogy  a  Jósika  út  végére  tervezett  merőleges  parkoló  építés 
helyett kialakíthatóak-e az úttal párhuzamos parkolóhelyek, tekintettel arra, hogy az ott lakók 
a területre egy fasor ültetését kezdeményezték. Felvette, hogy történt-e a tervek kialakításánál 
felmérés  arra  vonatkozóan,  hogy  a  kialakítandó  parkolóhelyek  alkalmasak-e  a  feladat 
ellátására,  és  megfelelő  számú  parkolóhely  biztosítására.  Meglátása  szerint  az  ilyen 
területeken kevesebb számú parkoló megépítését tervezik, mint amennyi autó jelenleg parkol 
a természetben. 

Papp László a felvetett kérdésekre elmondta, hogy amennyiben a parkolási rendelet a mai 
Közgyűlésen  elfogadásra  kerül,  el  tudják  elkezdeni  a  fejlesztéseket,  és  a  rendszer  július 
elejétől  üzemelhet.  A  beruházásokat  a  Remondis  Szolnok  Zrt.  fogja  finanszírozni,  a 
szerződésben szerepeltek szerint lesznek a költségek elszámolva. A Jósika út végi fasorral 
kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársa és a tervező 
helyszíni bejárásán megállapította, hogy a tervezett helyre nem lehet fasort építeni, mivel a 
közművek  ott  mennek  a  föld  alatt.  A parkolók  előtt  viszont  található  füves  terület,  ahol 
nyugodtan  meg  lehet  valósítani  a  faültetést.  Hangsúlyozta,  hogy  a  vonatkozó  építési 
szabályokat akkor is be kell tartaniuk, ha ennek következtében esetleg kevesebb parkolóhely 
alakítható ki. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán számára nem fogadható el - a sok egyeztetés és tervezői munka ellenére sem 
-, hogy a parkolási rendszer bővítésével összefüggésben, a Polgármesternek március 27-én, a 
körzetével  kapcsolatban  feltett  kérdésére,  a  hivatal  50  nap  múlva  válaszolt.  A térségben 
kialakítandó parkolókkal kapcsolatban problémának látja, hogy a környéken kialakuló fizetős 
parkolási tömbben 30-40 ingyenes parkoló hely lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Jósika 
úti játszótér mellett tervezett hat parkolóhelyből, van olyan, ami gyalogos útvonalba, átkelőbe 
esik. Meglátása szerinte mind a Jósika út és mind a Liget út térségében több mint harminc 
parkolóhellyel lesz kevesebb az építést követően. Ez az ott lakók számára is nagy feszültséget 
fog okozni. Véleménye szerint a későbbiekben kellene fizetőssé tenni ezt a térséget. Reméli, 
hogy a plusz parkolóhelyeket valóban kialakítják július 1-jéig. Rámutatott arra, hogy a Jósika 
úton két intézmény is működik,  a Pitypang Óvoda és a Bölcsőde,  ahová autóval viszik a 
szülők a gyermekeket.  A szülőknek vagy minden délután meg kell venni a parkolójegyet, 
vagy bérlettel kell rendelkezniük, ami nehézségeket jelenthet. Úgy gondolja, hogy a fizetési 
rendszer kialakításától a parkolási gondok nem fognak megoldódni. Kérte, hogy amennyiben 
életbe lép július 1-jétől a rendszer, akkor a szolgáltató egy szórólappal tájékoztassa a lakókat 
a változásokról. 

Csala Sándor Péter rámutatott arra, hogy a rendelet paragrafusaiban hivatkozások történnek 
az  OTÉK-ra.  A  város  új  közlekedési  rendje  szerint  bizonyos  utcák  forgalmi  rendje 
megváltozott  és  új  parkolóhelyek  létesítésére  került  sor.  Az  OTÉK  kimondja,  hogy  új 
parkolóhelyek  létesítésekor  öt  parkolóként  egy-egy fát  kell  ültetni  a parkolóba.  Példaként 
említette a Dr. Elek István utcát, amely egyetlen fa ültetésére sem alkalmas. 
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Bozsányi István elmondta, hogy a fizető parkolók létrehozása nem csak az ott lakók életét 
befolyásolja,  hanem más területeken élőkét  is.  Véleménye szerint  szerencsés lenne,  ha az 
autók számáról és a parkolók különböző időszakokban történő leterheltségéről egy felmérést 
készítene a város, mert sok lakókörzetben a füvön parkolnak az autók, és a játszóterekből 
vesznek el területeket. Több utcában megfontolandónak tartaná újabb parkolók létesítését. 

Tóth Ferenc természetesnek tartja,  hogy a város és a motorizáció növekedése kapcsán a 
parkolási rendet folyamatosan újra kell értékelni és fejleszteni. A parkolás a szabályozottság 
felé  kell,  hogy haladjon,  a tervezett  lépések szükségesek.  Felhívta  a figyelmet  arra,  hogy 
vannak  olyan  utcák,  ahol  a  forgalmi  rend  változása  ellentmondásos  helyzetet  teremt. 
Példaként  említette  a  Sóház  utcát,  ahol  jelenleg  is  fel  van  festve  a  parkoló,  miközben  a 
forgalmi szabályzás szerint megállni tilos tábla került kihelyezésre. Kérte a fenntartót, hogy 
rövid időn belül szüntesse meg a kétértelműséget. 

Dr. Bozó Andrea látja a hozzászólásokból azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, 
hogy a város lakosságának megfeleljen a parkolási rendelet. Szerinte csak a város összessége 
szempontjából lehet jó döntéseket hozni, minden lakó érdekében nem. Az előterjesztésben 
lévő parkolási  rendelet  megfelelő  arra,  hogy a  parkolást  szabályozza.  Szembe  kell  nézni 
azzal,  hogy az  újonnan kialakított  parkolókból  tolódnak kifelé  az autók,  hogy ne  kelljen 
parkolási  díjat  fizetni,  és  ezeken  a  területeken  lakossági  kérésre  újabb  parkolókat  kel 
kialakítani. Hangsúlyozta, hogy a parkolók kialakítása kultúrált, jobb környezetet is teremt. 

Hegmanné  Nemes  Sára az  óvodáknál  és  egyéb  oktatási  intézményeknél  lévő  parkolók 
kialakításával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  több  intézménynél  már  évek  óta  csak  fizető 
parkolóban állhat meg autójával a szülő. Délután, aki elérhető távolságban lakik már gyalog 
megy  a  gyermekéért.  A  kultúrált,  normális  parkolók  kialakítása  a  lakók  megelégedését 
szolgálja, bízik benne, hogy a szülők sem látnak majd nagy problémát ebben. 

Dr. Tóta Áron véleménye szerint a parkolási rendhez hozzátartozik a parkolók tisztán és 
rendben tartása is. Több éve, többed magával, ugyan nem sok eredménnyel, szorgalmazza a 
parkolóhelyek  takarítását.  Gépi  úton  valóban  nem  férnek  hozzá  az  autóktól  a  parkolók 
takarításához,  szerinte  ezt  –  mint  nagyon  sok  más  városban  –  kézi  takarítással  kellene 
megoldani.  Felhívta  a  Remondis  Szolnok  Zrt.  igazgatójának  figyelmét  a  parkolók 
elhanyagoltságára,  és a mai  Új Néplap „Szóvá tesszük” rovatában írtakra,  ahol konkrétan 
meg  van  jelölve  egy  terület,  ahol  különösen  nagy  szemét  tapasztalható.  Kérte,  hogy  a 
tisztántartásban hathatósabban intézkedjen a szolgáltató. 

Radócz Zoltán véleménye  szerint  a problémát  nem a Jósika úti  parkolók fizetőssé tétele 
fogja okozni a térségben. Úgy gondolja, hogy a legnagyob elégedetlenséget az fogja okozni, 
hogy az ott  lakók a kiváltott  parkoló bérletükkel  sem tudnak majd kulturáltan,  a lakásuk 
közelében leparkolni az esti órákban sem.
A  parkolóhely  bővítése  elengedhetetlen  ebben  a  térségben.  A  hétvégi  parkolással 
kapcsolatban  megfontolandónak  tartja  a  szombati  parkolás  övezetenkénti  megoldását.  Az 
óvodák előtti parkolásoknál délután van gond, amikor nincs hely a megállásra. 

Dr. Póta Sándor úgy gondolja, a parkolási rendelettel nem lehet mindenkinek jót tenni, de a 
nagy többségnek biztosan jó lesz a parkolóhelyek számának növelése, és a területen lakóknak 
a  kedvezményes  lehetőséggel  nagyobb  esélyük  lesz  arra,  hogy  tudjanak  parkolni.  A 
parkolóhelyek takarítását ő is fontosnak tartja. 
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Papp László reagálásában elmondta, hogy a parkolási rendszert az igényeknek és a város 
fejlődésének  megfelelően  folyamatos  fejleszteni  kell.  A  Sóház  úti  parkoló  felfestéssel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy az korábbi, mint a megállni tilos tábla. A területen a parkoló 
tábla megszűntetésre került, az útburkolati  jel sajnos nem távolítható el,  idővel elkopik és 
eltűnik. A takarítással kapcsolatban elmondta, hogy a megállni tilos tábla ellenére parkolnak 
autók a területeken, ezért a gépi úttisztítás során maradnak ki részek. 
A kézi tisztítás folyamatos a parkolókban, viszont csak az autók között lehet takarítani, mert 
az autók alól nehéz kiseperni a szemetet és a felhalmozódott port. 

Hegedűs János elmondta, hogy a parkolási rendszer kialakításának ezen üteme a lakosok és 
képviselők  kérésére  indult  el.  Radócz  Zoltán  képviselő  -  a  kiépítés  során  keletkező 
parkolóhelyek számának csökkenésével kapcsolatos - megjegyezésére rámutatott arra, hogy 
eddig több autó rossz helyen,  balesetveszélyt  okozva parkolt  a  területeken.  A faültetéssel 
kapcsolatos felvetésre ígérte, hogy az őszi akció során igyekeznek előrelépni a kérdésben. Dr. 
Tóta Áron képviselő által elmondottakra hangsúlyozta, hogy mindenkinek érdeke a parkolók 
tisztasága,  melynek  jobbá tétele  érdekében a  hivatal  munkatársai  egyeztetést  folytatnak  a 
Remondis Szolnok Zrt. munkatársaival.

Szalay  Ferenc az  Új  Néplapban  megjelent  írásra  hivatkozva  elmondta,  hogy a  parkolók 
takarítási  lehetőségeit  jelentősen  befolyásolják  a  tilos  időszakban  parkoló  autók.  A  kézi 
úttisztítással  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy a  „Munkalehetőség  a  Jövőért  Kht”-ra  több 
feladatot kellene bízni, de a parkoló autóktól ők sem tudnak jobban takarítani. Véleménye 
szerint a parkolók állapotának kezelése viszont a város feladata. Néhány parkoló állapotát 
elfogadhatatlannak találja. Példaként említette a Hősök téri rendelőintézet és a Pelikán Szálló 
parkolóját.  Kiegészítve  Hegedűs  János  válaszát  hangsúlyozta,  hogy  a  parkolási  rendelet 
elindítása kifejezetten a lakók jelzései és kérései alapján történt. Többen jelezték, hogy nem 
csak a lakásuk előtt, de a munkájukhoz kapcsolódóan sem tudnak megállni a városban. A 
rendeletről  a  város  egészében  kell  gondolkodni,  nem  pedig  kiragadva  különböző 
városrészeket. Úgy látja nem kerülhető ki, hogy új parkolóhelyeket építsenek a városban. A 
hétvégi parkolással kapcsolatban elmondta,  nem mindegy hogy a városba érkező emberek 
mennyiért és hogyan parkolnak. Radócz Zoltán hozzászólására elmondta, ő is fontosnak tartja 
a lakosok megfelelő tájékoztatását az új parkolási rendszer bevezetéséről.

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

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 
mellett, 2 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:

21/2008. (V.30.) KR. rendelet
a Szolnok város  helyi  parkolási  rendjéről  szóló 17/2001.  (V.24.)  KR.  sz. 
rendelet módosításáról

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

1. §

A KR. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

A KR. rendelet 8/B.§ az alábbiak szerint módosul:
„ A SZÉSZ szerinti 1-3. építési karakter zónákban az OTÉK 42.§ (10) bekezdése alapján az 
OTÉK 4. sz. melléklet 2-16.pontjai szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettség 50%-
kal csökkenthető. Lakó- és üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségéről gondoskodni kell.

3. §

A KR. rendelet 8/C. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A SZÉSZ szerinti 1-2. építési karakter zónákban az OTÉK 42. § (11) bekezdése alapján az 
OTÉK  4.  sz.  melléklet  5-10.  pontjai  szerinti  gépjármű  elhelyezési  kötelezettség 
személygépkocsi  várakozó  helyek  számításánál  a  meglévő,  városi,  kistérségi,  megyei, 
regionális  szerepkört  betöltő  igazgatási,  egyházi,  oktatási,  egészségügyi,  szociális,  egyéb 
közösségi  szórakoztató,  kulturális  épületek  és  sport  létesítmények  átalakításánál, 
korszerűsítésénél, illetve bővítésénél – amennyiben az építési telken belül nem lehetséges – a 
meglévő közterületi parkolók figyelembe vehetők. 
A  SZÉSZ  szerinti  1-2.  építési  karakter  zónákban  az  I.  fokú  építésügyi  hatóságnál 
kezdeményezett  használati  mód  megváltoztatására  irányuló  engedélyezési  eljárások során, 
amennyiben az átalakítás bővítéssel nem jár és a szükséges parkolók kialakítása az építési 
telken belül nem lehetséges, a meglévő közterületi parkolók figyelembe vehetők.”

4. §

(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, kivéve a 4. § (2) bekezdést, mely kihirdetése 
napján lép hatályba.

(2) Az 1/2008 (I.25.) KR. rendelet 1. sz. mellékletének B) 12-26. pontja és C) 2-14. pontja 
nem lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 29-i ülésén.
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a 21/2008. (V.30.) KR. rendelet 1. sz. melléklete

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

Sorszám Terület megnevezése
Parkolóhelyek 

száma

Jegykiadó 
automata 

db
Megjegyzés

I. ZÓNA

1. Ostor u. 22 1  

2. Aradi u.-Petőfi u. 29 2  

3. Zrínyi u. 33 1  

4. Madách u. 37 1  

5. Mária u.-Könyv u. 73 2

6. Sütő u. 26 1  

7. Mészáros L. u. 32 1  

8. Szapáry u.- Galéria 120 3  

9. „Árkádok” /Szapáry-Magyar u 75 1  

10. Magyar u. 58 2  

11. Táncsics M.u . 85 2  

12.
Szigligeti u.- Színház 
parkolója

76 2
 

13. Kellner Gy. u. 38 2  

14. Lengyel L. u. 36 1  

15. Megyeháza parkolója 48 1  

16. Dózsa Gy. u. 58 2  

17. Arany J .u. 74 2

18. Tisza A. u. 30 1  

19. Ady E.u.16-18. épületeknél 58 2  

20. Jókai M.u. 59 2  
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21.
Tófenék u.(Ady E. u. 20. 
előtt)

50 1
 

22. Ady E.u.22.-32. ép. mögött 39 1  

23. Sólyom úti parkoló 45 1

24. Baross u. 1. parkolója 42 1

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

63 2
 

26. Pelikán Szálló parkolója 69

27. Szív u. 11
1

 

28. SZTK melletti parkoló 59

29. Hősök tere 24
1

 

 

30.
Magyar u. (Sóház u.-
Tiszaparti st. közötti szakasz)

15

31. Tisza park 20

1

 

 

32. Verseghy park 45 1  

33.
Vízügyi székház (Ságvári 
krt.4)

78 1
 

34.
PLAZA- Tiszavidék Áruház- 
Pelikán szálló gazdasági 
oldala

83 2
 

35. Ady E. úti piac 126 3  

36. Dr. Balogh K.u. 42 1  

37. Somogyi B.u. 20 1  

38. Óvoda u. 14

39.
Sütő u. (Mészáros L.u.-
Templom u.)

24

40. Őr utca 5
1

 

 

41. Szigony út 7

42. Mészáros L.u.18-30. 29

43. Madách u. 31-49; 26-32. 21

1

 

 

44. Batthyány u. 10-16. 9 1  

45. Ostor u.-Petőfi u. között 13 1  

46. Tófenék u. nyugdíjas garzon 15 1  

47. Damjanich uszoda mellett 48 1  

48. Kossuth L. út 35     2
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I. zóna összesen: 2 118 58 db  

Sorszám Terület megnevezése
Parkolóhelyek 

száma

Jegykiadó 
automata 

db
Megjegyzés

II. ZÓNA

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

216 2  

2. Ságvári krt. 87 3  

3. Gárdonyi G.u. (Kút útig) 33 1  

4.
Baross u.(József A-Jubileum 
tér)

89

5. Baross u. 43.* 8
4

6. Tóth F.úti parkolók 96 1  

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

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

21 1  

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

20 0  

10. Vécsey u. 23 1  

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

61 2  

12.
Mátyás kir. út 4. (Y-ház 
parkolója)

27 1  

13.
Jubileum tér 5. mögötti 
parkoló

25

14. Mátyás kir u. Liget u. között 9
1

 

 

15. Liget u. 20 1  

16. Mátyás kir u. 2 épület mögött 73 2  

17. Eötvös tér 20 1

18. Dr.Elek.I. út 30 1

19. Móricz. Zsigmond út 23 1  

20. Gerle u.-Sarló u. 92 3  

21. Kápolna u. 14 1  

22. Koszorú u. (21.sz házig) 22 1  

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

72 2  

24. Nagy Imre u. 12.-18. 47 1  
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25.
Szolnok Ispán krt. 1-5.előtti 
parkolók illetve 7-11 között

269 5

II. zóna összesen: 1435 38

Sorszám Terület megnevezése
Parkolóhelyek 

száma

Jegykiadó 
automata 

db
Megjegyzés

III. ZÓNA

1. Vasútállomás parkolói 57 2

2. Jósika u. 52 3  

3. Márka ABC mögötti parkoló 40 2  

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

97 3  

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

22 1

6. Károly Róbert u. 31 1  

7. Béla király u. 11 1  

8. Szt. László király u. 23 1  

9. Szt. István király u. 36 3  

10. Bálvány u. 136 4  

11. Bercsényi u. 58 3  

12. Mikszáth K. u. 58 2  

13. Konstantin u. (Petőfi útig) 38 2  

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

31 1  

15. József Attila út 29-31 24 1  

III. zóna összesen: 714 30

Mindösszesen: 4267 126

8. napirendi pont:
Szóbeli  előterjesztés  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés két fordulóban történő 
tárgyalásáról rendelkező 91/2008. (IV.24.)  számú közgyűlési határozat hatályon kívül 
helyezésére 

Szalay Ferenc emlékeztetett rá, hogy az elmúlt havi Közgyűlésen hosszú pozitív vitát váltott 
ki  az  előterjesztés,  melynek  során  megfogalmazták,  hogy  ne  kerüljön  olyan  rendelet 
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megalkotására  sor,  mellyel  nem  érhetik  el  céljukat.  Ismertette,  hogy  a  kérdés  lokális 
kezelésére  két  fordulóban  összehívásra  kerültek  a  vendéglátóegységek  tulajdonosai.  Az 
egyeztetés  során  megállapodás  született  arról,  hogy  a  rendőrség,  a  polgárőrség  és  a 
Közterület-felügyelet a várossal együtt  megszervezi azon kommandókat, melyek ezeknél a 
szórakozóhelyeknél éjszaka és hajnalban fokozottan figyelnek a történésekre. A tulajdonosok 
vállalták,  hogy a  szórakozóhelyek  közvetlen  környékén  nem engedik  a  közterületen  való 
randalírozást, a vendéglátóhelyeken komolyabban veszik a 18 éven aluliak alkohollal történő 
kiszolgálását.  Felajánlották,  hogy  a  rongálások,  randalírozások  megszűntetéséhez  jelentős 
anyagi  segítséggel  is  hozzájárulnak.  Elmondta,  hogy  erről  a  vendéglátóegységekkel 
megkötendő szerződéstervezet készül, melyben négy hónap próbaidőre megállapodást kötnek 
a probléma megoldására. A járőrözésre a Tisza hídtól a Rákóczi útig, és a Tiszától az Ady 
Endre útig kerül sor, melyről készül az útvonalterv és a szolgálati beosztás. 

Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a mai napon a városgazdálkodási bizottság.

Dr.  Szegedi  Károlyt ismertette,  hogy  a  városgazdálkodási  bizottság  támogatta  az 
előterjesztést. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s o k:

Hegmanné Nemes Sára szerette volna, ha a rendelet elfogadásra kerül, mivel az ő választó 
körzetében vannak a problémás vendéglátó egységek. Elmondta, hogy számos utca lakói – 
sok  esetben  az  egész  utca  lakosai  -  megkeresik  panaszos  leveleikkel.  Úgy látja,  hogy a 
rendelet nélkül semmilyen szankció nincs a város vezetésének kezében arra, hogy megállítsa 
ezeknek a vendéglátó egységeknek a nem törvényes  működését.  Az egyeztetések során a 
vendéglátó  egységek  tulajdonosai  határozottan  intelligensebb  és  kultúráltabb  hozzáállást 
tanúsítottak a vendégeiknél.  Támogatja,  hogy velük együtt  járőrözés, takarítás formájában 
próbáljanak rendet teremteni a városban, melyhez a környezeti kultúráért alapból is szívesen 
hozzájárul. Megjegyezte, hogy sok embernek más az ingerküszöbe, amit az egyik megvalósít, 
azt a másik szeretné megszűntetni. Úgy gondolja, ha a nyári időszak végén a tapasztalatok 
összegzésre kerülnek, át kell gondolni a rendelet megalkotásának lehetőségét.

Dr. Bozó Andrea megköszönte a vendéglátó egységek tulajdonosainak a pozitív hozzáállását 
és a város nyugalmának helyreállításában való közreműködésüket. 

Radócz Zoltán elmondta, hogy a rendelettervezet hangsúlyosan ráirányította a figyelmet a 
problémára,  még  ha  nem  is  alkalmas  a  megoldásra.  Elmondta,  hogy  a  körzetében  lévő 
vendéglátó egységek nem zavarják jelentősen az ott élők környezetét. Egyetértett a járőrözés 
elindításával, és jó iránynak tartotta az egyezséget. 

Szalay  Ferenc a  vitát  lezárva  megjegyezte,  hogy  a  vendéglátóhelyek  nem  működnek 
törvénytelenül,  hiszen abban az esetben be is lehetne zárni azokat. A vendéglátóhelyekről 
kijövő  vendégek  nem  viselkednek  megfelelő  módon.  Hangsúlyozta,  hogy  az  alapgond 
leginkább  a  szülőkkel  van.  Éjszakánként  13-15 éves  lányok  és  fiúk  töltik  meg  a  várost. 
Döbbenetesnek  tartja,  hogy ezek  a  gyerekek  nem hiányoznak  otthon.  Fel  fogják  hívni  a 
szülők  figyelmét  azon felelősségükre,  hogy a  gyermekek  hajnalban,  alkoholos  állapotban 
kóborolnak az utcán. A jövőben a közterületi alkoholfogyasztásra is jobban fognak figyelni, 
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hiszen  tele  van  a  város  az  eldobált  alkoholos  üvegekkel.  A probléma széleskörű,  lokális 
megoldásának indítását jónak tartja, kérte a Közgyűlést fogadja el az előterjesztést. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 
mellett, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

137/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  szóló  önkormányzati 
rendelet  megalkotására  vonatkozó  előterjesztés  két  fordulóban  történő 
tárgyalásáról szóló 91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat hatályon 
kívül helyezéséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított  31/2002. (XII. 19.) KR. 
rendelet  22.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  19.  §  (3) 
bekezdésében foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
önkormányzati  rendelet  megalkotására  vonatkozó  előterjesztés  két  fordulóban  történő 
tárgyalásáról szóló 91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatot  hatályon kívül helyezi.

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

9. napirendi pont:
Előterjesztés a Szollak Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására 

Andrási Imre úgy gondolja, hogy a társaság elvárható módon teljesített,  és a 2007. évet 
pozitív eredménnyel zárta. Kérte a beszámoló elfogadását. 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a 
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s:

Ferenczné  Teleky  Éva kiemelte,  hogy  a  társasházi  feladatok  és  a  lakások  kezelésének 
ellátásában végzett  hatékony munkát  az is  bizonyítja,  hogy növekedett  a  Szollak Kft-hez 
csatlakozott  társasházak  száma.  Figyelemre  méltónak  találja  a  beszámolót  abból  a 
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szempontból is, hogy a társaság annak ellenére tudott jól gazdálkodni, hogy a közös költség 
emelését több társasház sem fogadta el. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 18 fő – 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

138/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a Szollak  Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. 
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a számvitelről szóló módosított 2000. 
évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szollak 
Kft. alapító okiratának vonatozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező Szollak Kft. 
2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

2. A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe-
vételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 napon 
belül a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni. 
Határidő: azonnal
Felelős:  Andrási Imre ügyvezető 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szollak Kft. ügyvezető igazgatója

10. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Szolnoki  Ipari  Park  Kft.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására  

Andrási Imre elmondta, hogy az év során kifizetett kamat összege, mintegy 104 millió forint 
volt,  ami  az  OTP  alaphitel  illetve  a  lízing  kamatából  adódik.  Ígérete  szerint  mindent 
megtesznek azért, hogy a 2008. évi mérleg eredménye ne ilyen legyen.

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a 
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s o k:
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Hegmanné Nemes Sára elmondta,  hogy az  Ipari  Park Kft.  beszámolója  olyan  pénzügyi 
problémákra világít rá, melyeket már januárban is tárgyalt a közgyűlés. Az Ipari Park Kft. 
előző ügyvezetése rendkívül előnytelen lízingszerződést kötött, melyben egy milliárd forintos 
tartozásállományhoz közel 500 millió forint kamat tartozik, mely januárban úgy tűnt kedvező 
pénzügyi  feltételek  esetén  kiváltható.  Időközben  olyan  kedvezőtlen  pénzügyi  folyamatok 
indultak meg, melyek során a jelentős kamatfizetési kötelezettség nem váltható ki kedvezőbb 
kamatfizetésre. A lízing cég 10 milliós nagyságrendben méri a szerződés módosítását, vagy 
megszűntetését.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  város  vezetése  pozitív  folyamatok 
megindulása  esetén,  nem  adta  fel  az  Ipari  Park  Kft  tartozásának  kedvező  hitellel,  vagy 
kötvénnyel történő kiváltását. Beszélt arról, hogy a felépítmény maradvány értékét az Ipari 
Park  Kft-nek  még  egyszer  állni  kell.  Kiemelte,  hogy  az  Ipari  Park  Kft  másik  nagy 
kötelezettsége a vállalt közmű beruházások kiépítése és a további fejlesztésekhez kapcsolódó 
közmű lehetőségek. A társaság pályázatot nyújtott be a közműfejlesztésre, mely 500 milliós 
támogatáshoz 500 millió forintos önerővel sikerülne biztosítani nem csak a jelenlegi, hanem a 
későbbi  betelepülőknek  a  közmű  lehetőségét  és  fejlesztését.  Tudomása  szerint  többszöri 
zsűrizés után sikerült a Kft–nek megkapnia a támogatható minimumot. Bízik benne, hogy a 
kormányoldali  képviselők  segítségével  lehetőség  lesz  arra,  hogy  az  500  millió  forintot 
megkapja  az  Ipari  Park  Kft.  Rámutatott  arra,  hogy  a  társaság  önkormányzati  segítsége 
alapvető önkormányzati  érdek, hiszen a várost jelenleg a helyi iparűzési adók bevételének 
növelése húzhatja ki a költségvetési  mélypontból.  Megjegyezte,  hogy a Kft-ben eszközölt 
100 milliós nagyságrendű fejlesztések hozadéka a helyi iparűzési adóbevétel ágon jönne meg, 
ami sajnos a jelenlegi adó-erőképesség számítás miatt általában nem sikerül. Úgy tűnik, hogy 
a 300 millió forintos többlet helyi adóbevétellel szemben, körülbelül ugyanennyi elvonás is 
lesz. Kérte, hogy fogadják el az Ipari Park Kft beszámolóját. 

Szalay Ferenc hozzátette, hogy a beszámoló mögött nem látszik az a munka, amit az Ipari 
Parkban, a bent működő cégek megelégedésére végeznek a társaság munkatársai. Elmondta, 
hogy a térség többi cégével is jó a társaság együttműködése. Arra is kitért, jó lenne, hogyha 
az előző időszak hozzá nem értési problémáit is kezelni tudták. Bízik a plusz helyi iparűzési 
adókban, mellyel a pénzügyi gondokat is meg lehet oldani. Véleménye szerint a Szolnokra 
települő cégeknek viszont akkor is kedvezményt kell adni, ha nem az Ipari Parkba települnek. 
Emlékeztetett  a  korábbi  kedvezményekre,  melynek  lehetőségét  most  is  keresi  a  város. 
Örömmel jelentette be, hogy betelik az ipari park, és esetleg új nyitásán kell gondolkodni. 
Szerinte jó döntés volt a logisztikai központ és az ipari park összevonása.
Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 21 fő – 16 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 5 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

139/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  Szolnoki  Ipari  Park  Kft.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. 
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a.) pontja, valamint a számvitelről szóló módosított 2000. 
évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szolnoki 
Ipari  Park  Kft.  alapító  okiratának  vonatkozó  rendelkezései  alapján  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1./  Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az előterjesztés  mellékletét  képező Szolnoki 
Ipari Park Kft. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.
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2./  A  társaság  ügyvezetése  köteles  a  számvitelről  szóló  törvény  rendelkezéseinek 
figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 
150 napon belül a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg 
közzétenni. 
Határidő: azonnal
Felelős: Andrási Imre ügyvezető
A határozat végrehajtásában közreműködik  :  
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Ipari Park Kft. ügyvezetője

11. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Zöld  Ház  Társasház  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló, 
valamint a 2008. évi üzemeltetési terv elfogadására  

Andrási Imre elmondta, hogy a Zöld Ház Társasház alakulása óta jól működik. Ebben az 
évben már vissza lehet venni a közös költség mértékén, úgy hogy mellette jelentős felújítások 
is történtek. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a 
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s o k:
Ferenczné Teleky Éva örömét fejezte ki és megerősítette azt a nagyszerű gazdálkodást, hogy 
évekkel  ezelőtt  az  iskolaépületbe  intézmények,  közösségi  funkció  települt,  és  megfelelő 
gazdálkodással  az  állagmegóvást,  felújítást  folyamatosan  lehet  biztosítani.  A  Zöld  Ház 
működése a korrekt együttműködés nagyszerű példája, melyet megköszönt.

Szalay Ferenc kérte az igazgatót, hogy a Zöld Ház udvarának és az előtte lévő parknak a 
rendbetételével is többet foglalkozzanak. 
Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

140/2008. (V.29.) sz.  közgyűlési  határozat
a Zöld Ház társasház 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint 
a 2008. évi üzemeltetési terv elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 28. §-a 
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alapján,  figyelemmel  a  224/2000.  (XII.19.)  Korm.  rendelet  rendelkezéseire,  az  alábbi 
határozatot hozza:

A közgyűlés a Zöld Ház társasház 2007. évi gazdálkodásáról szóló éves elszámolást, a Zöld 
Ház társasház 2007. éves egyszerűsített  beszámolóját  és a 2008. évi  közös költség tervét 
elfogadja, - a társasház közös költségének mértékét 2008. június 1-től 500,- Ft/m2/hó (457.- 
Ft/m2/hó üzemeltetési költség + 43,- Ft/m2/hó felújítási alap) összegben határozza meg - és 
egyidejűleg a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. 48. § (2) bekezdése szerint a közös 
képviselő tevékenységét jóváhagyja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Andrási Imre ügyvezető igazgató, SZOLLAK Kft. Szolnok, Jókai u. 3.

12. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról  szóló  beszámoló  jóváhagyására  és  a  közhasznúsági  jelentés 
elfogadására 

Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
Az előterjesztés címe és a határozati javaslat címe az alábbiak szerint változik:
„Előterjesztés  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról  szóló beszámoló  jóváhagyására  és a  közhasznúsági  jelentés  elfogadására, 
valamint a VMZK Kht. alapító okiratának módosítására.”

A határozati javaslat 4./B.) pontja kiegészül a következő szövegrésszel:
Határidő: 2008. június 27.
Felelős: Farkasházi István ügyvezető igazgató
A végrehajtásban közreműködik: 
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 
 
A határozati javaslat 5./ pontja szintén kiegészül a következő szövegrésszel:
Határidő: 2008. július 28.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik: 
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

Farkasházi  István elmondta,  hogy  az  Aba-Novák  Kulturális  Központ  szempontjából 
elsősorban a szakmai munka minősítése fontos a vezetés számára.  Úgy ítéli  meg,  hogy a 
2007. év szakmailag alapvetően sikeresnek mondható. Az új típusú intézmény működésének 
megkezdése a szakmai gárda cseréjét is maga után vonta. Szakmai feladatnak tekintették a 
meghatározó  együttműködési  stratégia  és  a  kulturális  kínálat  romló  gazdasági  helyzethez 
igazodó  kialakítását.  Véleménye  szerint  a  presztízs  rendezvények  a  város  lakóinak 
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megelégedésére  zajlottak,  és  a  Tisza  parti  nyár  a  közönség  sikere  mellett  szakmai 
elismerésben is részesült. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar is meghódította a város és a régió 
közönségét. Programjaik rendszeres, kiemelt elemei voltak az országos média kínálatainak is. 
Elmondta, hogy a szakmai sikerektől függetlenül a mérleg hiányt mutat, melynek okaként a 
gazdasági nehézségeket nevezte meg. Ezek elsősorban az új struktúrából és a működésből 
fakadó  azon  ismeretlen  tényezők,  melyeket  az  üzleti  terv  elfogadása  kapcsán  már 
megfogalmaztak, és a 2007. évet próbaévnek nevezték. A mérleget befolyásolta az is, hogy a 
nagyszabású  művészeti  program  a  nagyobb  létszám  és  a  nagyobb  volumenű  előadások 
következtében  nagyobb  volumenű  költségeket  vont  maga  után.  Ez  nem jelenti  azt,  hogy 
túlköltekezés,  vagy  pazarlás  történt  volna,  hanem a  Szolnoki  Szimfonikus  Zenekar  és  a 
Kulturális Központ olyan produkciókra vállalkozott, melyek a megújult intézményi és városi 
kulturális  stratégia  elemeit  szolgálja  ki.  Szakmai  problémaként  szembesültek  a  pályázati 
lehetőségek beszűkülésével, melyek nem csak mennyiségében, hanem számszerűségében is 
csökkentek.  Ezért  2007-ben  nem realizálódhattak  azok  a  bevételek,  melyekre  alapvetően 
szükség lett volna a ház működéséhez. A Közgyűlés figyelmébe ajánlotta a 2007. évi 179%-
kal növekvő energiaárakat, melyen belül volt olyan tétel, amely 439%-kal emelkedett. Ezek 
2006. végén nem voltak láthatóak. A Kulturális Központ esetében az energiatakarékossági 
felújítási program végén derült ki, hogy minden jó szándék ellenére megsokszorozódott az 
épület energiafelhasználása és az üzemeltetés költségei megnövekedtek. Megjegyezte, hogy 
érzékenyen érinti a kulturális intézményeket az a pályázati rendszer, hogy az utófinanszírozás 
kapcsán a nyertes pályázat csak több hónapos késéssel realizálható.  A Kulturális Központ 
2007.  évre  már  kifizette  azoknak  a  rendezvényeknek  a  költségeit,  amelyek  még  mindig 
hiányoznak a kasszából. 

K é r d é s e k:

Bánóczy Lajos megkérdezte, hogy a társaság vezetése mit tett 2007-ben, illetve 2008-ban, és 
mit  tervez  tenni  a  veszteségek  megelőzésére,  és  a  veszteség  keletkezése  esetén,  minél 
gyorsabb kezelése érdekében?

Farkasházi István válaszában elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza azokat az elemeket, 
melyek a 2008. évi gazdálkodás veszteségét nullára, vagy minimális nyereségre tervezik. Az 
önkormányzat  2008.  évre  már  figyelembe  vette  a  megnövekedett  energiaárakból  adódó 
hiányokhoz szükséges források biztosítását, és a Szigligeti Színházzal is sikerült megegyezni 
a két intézmény közötti elszámolás rendszerében. Úgy gondolja, hogy ehhez a két stratégiai 
ponthoz hozzátéve a szakmai tevékenység és az üzemeltetés szigorú racionalizálását elegendő 
lesz ahhoz, hogy 2008-ban eredményesen zárja az évet az intézmény. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Tóth Ferenc megköszönte a beszámolót, ami sok kérdésre adott választ és rámutatott arra a 
sokrétű  elvárásra,  azokra  a  körülményekre,  melyek  mellett  működnie  kell  az  Aba-novák 
Kulturális  Központnak.  Úgy  gondolja,  hogy  az  igazgató  felé  az  önkormányzat  bizalma 
továbbra is megvan, és senki részéről nem látja azt a szemrehányást,  mely azt fejezné ki, 
hogy  nincs  megelégedve  a  szakmai  erőfeszítésekkel  és  a  költségvetés  rendbetételével. 
Emlékeztetett rá, hogy a költségvetés szempontjából korábban már megfogalmazódott az az 
igény,  hogy  az  intézmény  próbáljon  meg  tulajdonosi  támogatások  nélkül  működni.  A 
pályázati  rendszerrel  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy az  együttműködő  pályázatok  kiutat 
jelenthetnek.  Az  önkormányzat  nyitott  a  civil  szervezetekkel  való  közös  pályázat 
benyújtására, hiszen most van ennek az ideje. A pályáztatók szívesebben támogatnak olyan 
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pályázatokat,  amelyek  többszereplősek.  Az  anyagból  az  látszik,  hogy  elsősorban  saját 
programokra  pályázik  a  társaság,  ezért  jobban  kellene  erősíteni  a  különböző  civil 
szervezetekkel való együttes pályázatok benyújtását. 

Bánóczy Lajos: A közhasznú társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi viszonyairól 
valós képet ad az előterjesztés, látható a társaság reálfolyamata. A reálfolyamatokat vizsgálva 
megállapítható,  hogy  a  társaság  a  2007-es  gazdasági  évet  veszteséggel  zárta,  likviditási 
gondokkal  küzd  annak  ellenére,  hogy  az  önkormányzat  folyamatos  költségvetési 
támogatásban részesíti. Tapasztalata és információja szerint Szolnok város vezetése 1996. óta 
mindent  megtett  és  megtesz  annak  érdekében,  hogy  a  társaság  ne  legyen 
alulfinanszírozott.Azt  is  megemlítette,  hogy  amikor  a  gazdaság  plusz  forrást  termel,  a 
költségvetési  támogatás  mértéke  mégsem  csökken.  Lehet,  hogy  az  önkormányzat  által 
biztosított  támogatás  kevés,  de megítélése  szerint  a  kevés sem hasznosul  minden esetben 
tudatosan. Felhívta a társaság vezetésének és az önkormányzat figyelmét, hogy egy tudatos, 
gyökeres koncepcióváltásra van szükség, amelynek az alapja, hogy a magyar  kultúra nem 
„pénznyelő”,  hanem  egy  érték,  ami  értékteremtő  és  pénzteremtő  is  lehet.  Gyors 
koncepcióváltásra van szükség, amelyet megértenek azok is, akik a koncepciót megalkotják, 
és meg is értetik a környezetükkel, hogy a „kultúra remekül árusítható árucikk”. Ezt végig 
gondolva véleménye szerint a gazdasági társaság vezetésének bevétel orientáltság érdekében 
végzett tevékenysége kevésbé mutatható ki a 2007. évi gazdálkodás során. Figyelemre méltó, 
hogy a személyi  jellegű ráfordítások aránya  95.000.000.-Ft-ot meghaladó.  Azt nem tudja, 
hogy ez sok, vagy kevés, csak nagyságrendileg hívta a fel a figyelmet,  az önkormányzati 
támogatáshoz viszonyítva. Felhívta még a figyelmet arra is, hogy a mérleg szerinti eredmény 
negatív  eredmény,  ami  felveti  a  társaság  vezetésének,  és  a  felügyelőbizottságnak  is  a 
felelősségét. Kezdeményezte, hogy a Közgyűlés hívja fel a társaság vezetésének a figyelmét 
arra,  hogy  tegyen  meg  mindent  egy  felelős  gazdálkodással  annak  érdekében,  hogy  a 
közhasznú  társaság  működése  a  törvényi  előírásoknak  megfeleljen,  biztosított  legyen  a 
vagyon költségtakarékos, hatékony működése és működtetése. 

Szalay Ferenc: Miután elhangzott, hogy fel kell hívni a társaság-vezetésének a figyelmét a 
törvényes  és költséghatékony működésre,  ezért  Magyarné Kádár Piroska véleményét  is ki 
kérte erről. 

Magyarné  Kádár  Piroska:  A  közhasznú  társaság  a  működésével  kapcsolatos  törvényi 
előírásoknak minden esetben megfelel. Az, hogy veszteséget produkált nem azt jelenti, hogy 
nem a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  gazdálkodott,  hanem a  korábban  felsoroltak 
okozták a mínusz 8,4 millió forint veszteséget. 

Farkasházi István: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy 2008. évben élt a pályázati 
lehetőségekkel  a  társaság,  azok  benyújtása  folyamatosan  megtörtént,  aminek  még  nincs 
látható eredménye.  Az intézmény számos olyan szakmai pályázaton vesz részt, aminek az 
eredményéről  csak  később  tudnak  beszámolni.  Egyetértett  azzal,  hogy  nagyon  fontos 
stratégiai elem a többszereplős pályázat. Bánóczy Lajos képviselő felvetésére elmondta, hogy 
a koncepcióváltás megszületett, de kevesebb rendezvényt nem lehet garantálni akkor, amikor 
21 rendezvényszervező cég van a városban. A művelődési központnak azért van kulturális 
koncepcióváltásra szüksége, hogy a „többszereplős piacon” megtalálja a helyét és szerepét. 
2008.  sikeres  kísérleti  év  volt,  mert  megszülettek  azok  a  stratégiai  elemek,  amelyekre  a 
későbbiek folyamán támaszkodni lehet. 
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Szalay Ferenc: Az intézményben komoly értékek mutathatók fel. A régi és az új igazgató 
nagyon sokat működött együtt, és nagyon sokszor. Meggyőződése, hogy a későbbiekben is 
meg lesz ez az együttműködés, hiszen egymásra épülő munkáról van szó. A rendezvényekkel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy vannak olyan  rendezvények,  amelyeket  nem biztos,  hogy a 
későbbiekben is meg kellene rendezni. Példaként említette a jazz fesztivált, amikor 22 ember 
nézte csak a műsort.  Vannak viszont olyan rendezvények, amelyeket akkor is szükségesek 
megszervezni,  hogyha  sokba kerülnek,  és  akkor  is  meg kell  rendezni,  hogyha az például 
finanszírozhatatlan, mert nincs hozzá pályázati pénz, vagy kevés rá a belső forrás. Példaként 
említette a Szimfonikus Zenekart, akiknek 2008. évben lett tisztázva először a költségvetése. 
Lehet, hogy a zenekar nem fog kijönni abból a pénzből, amit az önkormányzat biztosít, de 
akkor  dönteni  kell,  hogy  szükség van-e rájuk.  Azt  nem lehet  mondani,  hogy Szolnokon 
hihetetlen  nagy üzlet  a  kultúra.  Volt  egy  borfesztivál  2006.  októberében,  amikor  az  oda 
kitelepülő borászok kijelentették, hogy soha többé nem jönnek Szolnokra. Ha üzlet lenne a 
kultúra,  akkor  már  nagyon  sokan  kézbe  vennék  a  szervezést  és  nem  az  önkormányzat 
segítene  be  anyagilag  bizonyos  rendezvények  megtartásába,  mint  például  „Sörfesztivál”, 
„Ételköz”,  „Szolnoki  Nyár”.  Összességében  elmondható,  hogy a  gazdálkodás  felelőssége 
nagyon komoly dolog. Ha a város veszi azt a jelzést, hogy kevés a működésre a forrás, akkor 
nagyon komoly elszámolást fog kérni, hogy valójában mire is ment el a pénz. A művelődési 
központ beruházását plusz 250 millió forinttal kellett a városnak támogatni, mert alul volt 
tervezve.  Ráadásul az átvétel  után derült  ki,  hogy olyan  minőségben sikerült  a központot 
elkészíteni,  hogy a  belső  csatornahálózat  nem lett  kész,  hogy a  hangosítással  problémák 
vannak.  Ezek  a  problémák  ugyanazt  a  kört  érintik,  amiről  már  korábban  szó  volt,  mint 
például  a  Kétpói  hulladéklerakó  átadása  1  éves  csúszással,  400  millió  forintba  került  a 
konzorciumnak. Remélhetőleg lesz ennek is felelőse, de szó volt már az e-projektről, ahol 
még mindig probléma van, mert még most sem látszik a vége. A Kossuth térhez kapcsolódó 
útfejlesztési program plusz 700 millió forint kifizetését jelenti. Ezeket összeadva 1 milliárd 
350  millió  forint pluszt  jelent  az  önkormányzatnak.  Nagyon  figyelni  kell,  hogy  ki  mit 
okozott, és azt hogyan lehet helyretenni. Elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 17 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  4 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

141/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t
a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról  szóló  beszámoló  jóváhagyásáról  és  a  közhasznúsági 
jelentés elfogadásáról, valamint a VMZK Kht. alapító okiratának módosí-
tásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 19. § (2) és (5) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 
154. § (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 141. § (2) bekezdés a) és r) 
pontja,  valamint  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  alapító 
okiratának IV./ 2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./  A Közgyűlés  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

2./ A társaság köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  a 
beszámolót a cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve közzétenni.

69



Határidő  :   azonnal
Felelős   :    Farkasházi István ügyvezető igazgató
A  végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./  A társaság  köteles  a  közhasznúsági  jelentést  a  nyilvánosság  számára  elérhető  módon 
közzétenni. 
Határidő: 2008. június 30.
Felelős:  Farkasházi István ügyvezető igazgató
A  végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./  A.)  Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ 
Közhasznú Társaság Alapító Okiratának III. fejezet 4/a) pontját az alábbira módosítja:

„a) Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés 
legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét 400 %-a. Az alapító évente legfeljebb kétszer 
rendelheti el a pótbefizetési kötelezettséget.
A  pótbefizetés  teljesítésének  módja  és  ütemezése:  legkésőbb  az  alapítói  határozat 
meghozatalától számított 60 napon belül, átutalással a Városi Művelődési és Zenei Központ 
Közhasznú Társaság számlájára.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában hatályos 
tagjegyzéken szereplő tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek 
teljes befizetése után kerülhet sor.”

B.) Szolnok Megyei Jogú Város  Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetű  alapító  okiratot  jóváhagyja, és  ezzel  egyidejűleg  felkéri  a  cég  szervezeti 
képviselőjét,  hogy jogi képviselője útján az illetékes cégbíróság előtt  a változásbejegyzési 
kérelmet terjessze elő.
Határidő: 2008. június 27.
Felelős:  Farkasházi István ügyvezető igazgató
A  végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ 
Közhasznú Társaság részére, mint egyedüli tag pótbefizetést  teljesít 7.622.000 forint, azaz 
hétmillióhatszázhuszonkettőezer forint összegben.
Határidő: 2008. július 28.
Felelős:  Szalay Ferenc polgármester
A  végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6./ A pótbefizetés fedezete: Szolnok Város 2008. évi költségvetésének általános tartaléka.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
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Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Farkasházi  István  ügyvezető  igzagató,  Városi  Művelődési  és  Zenei 
Központ Kht.

VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

(5000 Szolnok, Hild János tér 1.) 1996. 05. 01-én kelt és többször módosított
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt 

2008. …hó napjától hatályos szövege

Jelen  alapító  okirat  III/1./  pontjában  megjelölt  alapító  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai a Gazdasági Társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.  törvény  alapján  ezen  alapító  okirattal 
egyszemélyes  társaságként,  kiemelkedően  közhasznú  nonprofit  szervezetként  létrehozott 
Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság működésének szabályozását írja 
le.
A közhasznú társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, s a saját cégneve alatt jogokat 
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, 
pert indíthat és perelhető. 
A közhasznú társaság  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem folytat,  szervezete  pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A közhasznú társaság a  gazdálkodása során elért  eredményét  nem osztja  fel,  azt  az  ezen 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy 
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot 
kötelezi  arra,  hogy  közleményt  tegyen  közzé,  a  társaság  e  kötelezettségének  a  társaság 
honlapján tesz eleget.

I.
A társaság neve, székhelye

1./A társaság cégneve: 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

2./ A társaság székhelye: 
5000 Szolnok, Hild János tér 1.
A társaság honlapja és e-mail címe:
WWW.ank.hu
abanovak@ank.hu

3./ A társaság működésének időtartama: 
A társaság határozatlan időtartamra alakult, s működését 1996. május 1. napján kezdte meg.

4./ A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

II.
A társaság tevékenysége, célja

71



A VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG az ezen 
alapító okiratban meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakul: 

1./ A társaság tevékenyégi körei:

Az 1997. évi CLVI. törvény alapján meghatározott közhasznú tevékenységek: 
1.  egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs 
tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység,
19. euroatlanti integráció elősegítése.
TEÁOR szerint meghatározva:

Közhasznú tevékenységek: 
 58.11  könyvkiadás
 58.14  folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 58.19  egyéb kiadói tevékenység
 47.61 
47.62

 könyv-kiskereskedelem 
újság-, papíráru kiskereskedelem

 77.22 
77.29

 videokazetta, lemez kölcsönzése 
egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

 62.03 
63.11

 számítógép üzemeltetés 
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

 59.20  hangfelvétel készítése, kiadása
 85.10 
85.20

 iskolai előkészítő oktatás 
alapfokú oktatás

 85.32 
85.52 
85.59

 szakmai középfokú oktatás 
kulturális képzés 
máshová nem sorolt egyéb oktatás

 94.99  máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 90.01 
90.02 
90.03

 előadó-művészet 
előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
alkotóművészet

 90.04  művészeti létesítmények működtetése
 79.90 
93.29

 egyéb foglalás 
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 63.91  hírügynökségi tevékenység
 91.03  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő, kiegészítő tevékenységek: 
 56.10  éttermi, mozgó vendéglátás
 56.30  italszolgáltatás
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 53.20  egyéb postai, futárpostai tevékenység
 68.20  saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 73.20  piac- és közvélemény-kutatás
 73.11  reklámügynöki tevékenység
 78.10  munkaközvetítés
 74.20  fényképészet

 74.90 
82.30 
82.99

 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 93.29  máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2./  A  közhasznú  társaság  vállalkozási  tevékenységet  csak  nonprofit  jellegű  céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

3./ A közhasznú társaság működtetésének célja: 
Az  alapító  az  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében, 
illetőleg  az 1991.  évi  XX. törvény 107.  §-ában meghatározott  alábbi  közfeladata  ellátása 
érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú társaságot:
A  település  önkormányzata  a  lakosság  művelődése  érdekében  köteles  biztosítani  a 
közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet.
Az alapító mindezekre tekintettel a közhasznú társaságot azért hozta létre, hogy az e célra 
használatában lévő ingatlant üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és intézményei 
komplex  kulturális  és  közművelődési  igényt  szolgálják  és  kiszolgálják,  működési  teret 
biztosítson  a  városi  művelődési  központ  keretei  között  működő  jogi  és  nem  jogi 
személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.
Ennek  érdekében  a  közhasznú  tevékenységeihez  szorosan  kapcsolódó,  azokat  kiegészítő 
szolgáltatásokat is nyújt a közhasznú társaság.
Az  alapító  célja  továbbá  Szolnok  város  zenei  életének  támogatása,  fejlesztése,  ennek 
érdekében  a  közhasznú  társaság  útján  biztosítja  és  támogatja  a  Szolnoki  Szimfonikus 
Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus szolnoki működését, 
a Szigligeti Színház zenés produkciójának megvalósítását.
A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős 
szervvel  is  szerződést  kötni  a  társadalom  közös  szükségletének  kielégítését  szolgáló,  a 
közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni. 
A nonprofit jellegű tevékenység folytatásának feltételeiről  kötött  szerződések nyilvánosak, 
azokba bármely étintett személy betekinthet.

III.
A társaság alapítója, törzstőkéje

1./ A társaság alapítója: 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.

2./ A társaság törzstőkéje:
3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint.
Az alapító rendelkezéseknek megfelelően a törzstőke összege teljes egészében készpénzből 
áll.
Az alapító a törzstőke teljes összegét az Alapító Okirat jóváhagyásától és aláírásától számított 
15,  azaz  tizenöt  napon belül,  a  hatályos  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  a  társaság 
rendelkezésére bocsátotta.
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3./ Az alapító jogai és kötelezettségei: 
A  társaság  alapítója  a  társasággal  szemben  a  törzsbetét  szolgáltatására,  a  4/c.)  pontban 
meghatározott mellékszolgáltatásra köteles az alapító okirat, a Ptk. és a Társasági Törvény 
előírásai szerint.
A társaság kötelezettségeiért az alapító nem felel.
A társaság létrejöttét követően az alapító, illetőleg a tagok jogait és a társaság vagyonából 
őket  megillető  hányadot  az  üzletrész  testesíti  meg.  Az  üzletrész  mértéke  a  tagok 
törzsbetéteihez igazodik.
Az egyszemélyes társaságban az alapító törzsbetéte megegyezik a társaság törzstőkéjével, az 
üzletrésze a táraság vagyonával.
Az egyszemélyes társaságban taggyűlés nem működik, s az egyébként taggyűlés hatáskörébe 
tartozó kérdésékben az alapító döntését kell kérni. Amennyiben a társaság többszemélyessé 
válik, úgy ezen alapító okiratot módosítani kell, s ki kell egészíteni a társasági szerződésre 
előírt rendelkezésekkel, s a változásokat a cégbírósághoz be kell jelenteni.
Amennyiben  a  társaság  több  személyessé  válik,  úgy  a  tagok  jogosultak  a  társaság 
taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban szavazás útján közreműködni.
A  tagok  a  társaság  gyűlésein  a  törvényben  előírtak  szerint  meghatalmazott  útján  is 
képviseltethetik magukat.
Ha a társaság többszemélyessé válása folytán a taggyűlés működni kezd, akkor a tagokat a 
szolgáltatott  törzsbetét  minden 100.000.-Ft-ja,  azaz Egyszázezer  forintja után 10,  azaz tíz 
szavazat  illeti  meg,  amennyiben  valamely  törzsbetét  nem  osztható  maradék  nélkül 
százezerrel, úgy a társaság folyamatos működésének biztosításának érdekében azt a számítási 
módot kell alkalmazni, hogy tízezer forintonként egy szavazatot kell számítani.

4./ Pótbefizetés, elővásárlási jog, mellékszolgáltatások:
a) Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés  
legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét 400%-a, és az alapító évente legfeljebb kétszer  
rendelheti el a pótbefizetési kötelezettséget.
A  pótbefizetés  teljesítésének  módja  és  ütemezése:  legkésőbb  az  alapítói  határozat 
meghozatalától  számított  60  napon  belül,  átutalással  a  Városi  Művelődési  és  Zenei  
Központ Közhasznú Társaság számlájára.
A  veszteség  pótlásához  nem  szükséges  pótbefizetéseket  a  visszafizetés  időpontjában 
hatályos  tagjegyzéken szereplő  tagok részére vissza kell  fizetni,  a  visszafizetésre csak a  
törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. 
b)  A társaság  többszemélyessé  válása  esetén  a  tagokat,  a  társaságot  a  társasági  törvény, 
illetőleg a társasági szerződés előírásai szerint illeti meg az elővásárlási jog, mind a törzstőke 
felemelése, mind az üzletrészek átruházása esetén.
c) Mellékszolgáltatások:
Az  alapító  vállalja  továbbá,  hogy  a  közhasznú  társasággal  a  közhasznú  tevékenység 
folytatásának  feltételeiről  külön  szerződést  köt,  s  az  abban  foglalt  rendelkezéseknek 
megfelelően  naptári  évenként  biztosítja  a  nonprofit  jellegű  tevékenységek  folytatásához 
szükséges támogatást és költségeket.

5./ Az üzletrész átruházása bevonás felosztása:
A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza, s a 
közhasznú  társaság  eredményére  sem  tarthatnak  igény,  azt  kizárólag  a  közhasznú  cél 
érdekében lehet visszafordítani. 
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
Minden  tagnak  csak  egy  üzletrésze  lehet.  Ha  a  tag  további  üzletrészeket  szerez  meg, 
üzletrésze az átvett üzletrészek arányában növekszik.
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Egy  üzletrésznek  több  tulajdonosa  is  lehet,  ezek  a  társasággal  szemben  egy  tagnak 
számítanak,  jogaikat  csak  közös  képviselőjük  útján  gyakorolják,  s  a  tagot  terhelő 
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

Az üzletrész  bevonásának a  tag kizárása,  a tag halála,  vagy jogutód nélküli  megszűnése, 
illetőleg  az  üzletrésznek  a  társaság  általi  megszerzése  esetén  van  helye.  Ha  a  bevonás 
törzstőke  csökkenését  idézné  elő,  a  bevonást  csak  a  törzstőke  leszállítása  útján  lehet 
végrehajtani. 

IV. A társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése

1./ A társaság szervezete:
- Az alapító, a vezető szerv.
- Az ügyvezető.
- A felügyelő bizottság.
- A könyvvizsgáló.

2./ Az alapító, a vezető szerv: 
A közhasznú társaság legfőbb szerve,  melynek hatáskörébe taroznak mindazok az ügyek, 
illetőleg döntések meghozatala, melyeket jogszabály, vagy ezen Alapító Okirat nem rendel 
másnak a kizárólagos hatáskörébe.
Az alapító a közhasznú társaság vezető szerve illetőleg a kht. határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki, vagy, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, nem 
minősül  előnynek  a  közhasznú  szervezet  cél  szerinti  juttatásai  keretében  a  bárki  által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának,  a  társasági  jogviszony alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak  megfelelő  cél  szerinti 
juttatás, 
-  a  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban,  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban,  ha  jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
- a szervezet cél szerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető  nem pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának a  társasági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapító (több személyes társaság esetén: taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-  az  olyan  szerződés  jóváhagyása,  amelyet  a  társaság  a  társadalmi  közös  szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
-  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  elfogadása,  ideértve  az  adózott  eredmény 
felhasználására  vonatkozó  döntést,  a  mérleg  megállapítása  és  a  nyereségnek  a  nonprofit 
jellegű tevékenység javára történő visszaforgatásának meghatározása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, melynek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a 
költségvetési  támogatás  felhasználását,  vagyon  felhasználásával  kapcsolatos  kimutatást,  a 
célszerinti  juttatások  kimutatását,  a  központi  költségvetési  szerveitől,  elkülönített  állami 
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek 
szerveitől  kapott  támogatások  mértékét  a  közhasznú szervezetek  vezető  tisztségviselőinek 
nyújtott  juttatások  mértékét,  összegét,  a  közhasznú  tevékenységről  szóló  rövid  tartalmi 
beszámolót,
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- a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- a törzstőke felemelése és leszállítása
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész 
bevonásának elrendelése,
- a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat, 
-  az  ügyvezető  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának  megállapítása,  az  ügyvezető 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazása megállapítása,
-  olyan  szerződések  megkötésének  jóváhagyása,  amelyeknek  az  értéke  a  4.000.000.-Ft-ot 
meghaladja, illetőleg
-  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  társaság  alapítójával,  vezető 
tisztségviselőjével,  felügyelő  bizottsági  tagjával,  cégvezetővel,  vagy  azok  közeli 
hozzátartozójával (Ptk. 685. § b, pont, ill. élettársával) köt,
-  döntés  minden  olyan  jogügyletről,  amely  által  a  társaság  5.000.000  Ft-ot  meghaladó 
mértékben  vállalna  kezességet,  vagy  hasonló  kötelezettséget,  hitelfelvétel  esetén  dönt  az 
igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya 5.000.000 Ft-ot meghaladja az 
adott ügylettel,
- a cégbejezést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- az alapító okirat módosítása,
- az alapításért felelős tag(ok), az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési 
igény  érvényesítése,  továbbá  intézkedés  az  ügyvezető  ellen  indított  perekben  a  társaság 
képviseletéről, 
- a társaság éves szakmai programjának (üzletpolitikájának, gazdasági tervének) jóváhagyása, 
-  a  társaság  ingatlanának,  vagy  1.500.000.-Ft-nál  nagyobb  értékű  állóeszközének  öt  évet 
meghaladó, vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása, 
- az 2,0 M Ft feletti nettó ingó, vagy ingatlan vagyon értékesítésének a jóváhagyása, 
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának 
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként 
való belépéséről történő döntés, 
- minden egyéb olyan ügy, amelyet a Ptk., a Társasági-, a közhasznú szervezetekről szóló, 
vagy  más  törvény,  jogszabály,  illetőleg  az  alapító  okirat,  társasági  szerződés  az  alapító, 
illetőleg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
Azokban  az  esetekben,  amikor  a  társasági,  vagy  más  törvény  rendelkezései  szerint  a 
taggyűlést össze kell hívni, az egyszemélyes társaság esetében e helyett  az alapító döntést 
kell kérni. 
Az ügyvezető, illetőleg a Felügyelő Bizottság köteles a tevékenységéről évente legalább egy 
alkalommal beszámolni az alapítóknak.
Az alapító (taggyűlés) határozatait az ügyvezető igazgató a Határozatok Könyvében köteles 
nyilvántartani.
A  megválasztással  illetve  kinevezéssel  kapcsolatos  ügyek  kivételével  a  döntéshozatalt 
megelőzően  az  Alapító  köteles  a  vezető  tisztségviselők  és  a  felügyelő  bizottság  írásos 
véleményét beszerezni. 
Az Alapító köteles Őket véleménynyilvánításra felhívni /a felügyelő bizottságot a felügyelő 
bizottság elnöke útján/. A véleménynyilvánításra szóló felhívásban a vélemény közlésére az 
ügy természetéhez  képest  megfelelő  határidőt  kell  szabni.  A véleménynyilvánításra  szóló 
felhívásnak röviden és szabatosan tartalmaznia kell az egyedüli tag által eldöntött kérdést és 
az egyedüli tag által tervezett döntést, az esetleges döntési alternatívákat.
Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére rövid úton /pl. távbeszélő, fax, stb./ is 
sor kerülhet, azonban ebben az esetben a vélemény nyilvánításra szóló felhívás rövid úton 
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történt közlésének módját,  Alapító írásban rögzíteni köteles,  a véleményt  nyilvánító pedig 
köteles az Alapítóval közölt véleményét a közléstől számított 8 /nyolc/ napon belül írásban is 
az Alapító részére eljuttatni.
Az Alapító döntését, annak meghozatalától számított 8 napon belül köteles írásban közölni a 
felügyelő bizottsággal /annak elnöke útján/, a könyvvizsgálóval, valamint az ügyvezetővel.
Az írásos véleményeket, valamint az Alapító döntését a döntés meghozatalától számított 30 
napon  belül  a  társaság  köteles  a  cégbírósághoz  megküldeni.  Amennyiben  a 
véleménynyilvánításra felhívott Alapító részére véleményt sem írásban, sem rövid úton nem 
adott,  akkor  erre  a  tényre  az  Alapító  döntésének  és  az  írásos  véleményének  az  illetékes 
cégbíróságon történő letétbe helyezése során utalni kell.

3./ A társaság ügyvezetője
A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére az alapító egy ügyvezetőt jelöl ki.
Az  ügyvezető  irányítja  a  céget,  gondoskodik  a  társaság  üzleti  könyveinek  szabályszerű 
vezetéséről,  a  mérleg  és  a  vagyonkimutatás  elkészítéséről,  s  ezeknek  az  alapító  elé 
terjesztéséről.  Az  alapító  elé  terjeszti  azon  ügyeket,  melyek  a  kizárólagos  hatáskörébe 
tartoznak.
A társaság ügyvezetője 2007. január 01-től 2009. december 31-ig:
Farkasházi István (szül: Budapest, 1950.07.21. an: Komlódi Ilona)
2700 Cegléd, Táncsics M. u. 10.
Az ügyvezető nyilatkozni  és vállalni  köteles,  hogy vele  szemben a Ptk-ban ,  a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben,  a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI.  törvényben,  vagy  más  jogszabályokban  meghatározott  kizáró,  illetőleg 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
Vezető tisztségviselő összeférhetetlenségi szabályai:
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója a (Ptk. 685. § b. pont) valamint élettársa nem 
köthet saját nevében, vagy javára a társaság tevékenységi köreibe tartózó ügyleteket.
-  nem  lehet  korlátlanul  felelős  tagja  a  társasághoz  hasonló  tevékenységet  végző,  más 
gazdasági társaságnak.
-  a  vezető  tisztségviselő  (Nyrt.  kivételével)  nem  szerezhet  részesedést  a  gazdasági 
társaságéval  azonos  tevékenységet,  főtevékenységként  megjelölő  más  gazdálkodó 
szervezetben (Ptk.  685.  §.  C. pont)  nem lehet  vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló 
főtevékenységet  végző más gazdasági  társaságban, kivéve,  ha ehhez az alapító  hozzájárul 
/vagy a társasági szerződés megengedi.
-  nem  lehet  vezető  tisztségviselő  azonos  tevékenységet  is  végző  más  gazdálkodó 
szervezetben.
A közhasznú társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztsége, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más közhasznú 
szervezetnél is betölt.
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, munkaszerződés alapján látja el. Az 
ügyvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester látja el. A társaság 
dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar művészeti vezetőjének kinevezése és felmentése esetében az alapító képviselőjével 
történt előzetes egyeztetés alapján.
Felmentvény intézménye az ügyvezető vonatkozásában:
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Az alapító a társaság éves beszámolójával egy időben értékeli a vezető tisztségviselő előző 
üzleti évben végzett munkáját és határoz a részére megadható felmentvény tárgyában, mely 
megadásával  igazolja,  hogy a  vezető  tisztségviselők  az értékelt  időszakban munkájukat  a 
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

4./ A társaság képviselete, cégjegyzése:
Az ügyvezető egy személyben, az általa felhatalmazott társasági alkalmazottak közül kettő 
együttesen jogosult képviselni a társaságot harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok 
és más hatóságok előtt.
A társaság cégjegyzése: 
- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által kijelölt társasági alkalmazottak közül bármely kettő együttesen jogosult.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév 
alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint aláírja, az 
ügyvezető önállóan, s bármely más erre feljogosított személyek együttesen.

5./ A felügyelőbizottság
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
Ennek  keretében  az  ügyvezető,  a  társaság  vezető  állású  dolgozóitól  jelentést,  vagy 
felvilágosítást  kérhet,  a  társaság  könyveit  és  iratait  megvizsgálhatja,  illetőleg  szakértővel 
megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság három tagból áll, akiket az alapító jelöl ki, illetőleg 
a több személyes társaságban a taggyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választ meg.
Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a Gt. előírásain túl 
az a személy, aki: 
- a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
-  a  közhasznú  társasággal  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  ha  jogszabály 
másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe  vehető  nem pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának  a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelőbizottság 2007. január hó 01-től 2009. december 31. napjáig:
- Márton Ernő
/1943.05.02., an: Nádas Klára
lakcím: 5000 Szolnok, Nefelejcs u. 7./
- Lászlóné Nagy Ilona
/1952.10.19. an: Lados Erzsébet
lakcím: 5000 Szolnok, Csokonai u. 37. 1/4./
- Törökné Márki Ágnes
/1969.07.17. an: Korpás Rozália 
lakcím: 5000 Szolnok, Ibolya u. 15/A./
Ha a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökkent, az alapító döntését kell 
kérni, illetőleg a taggyűlést össze kell hívni a felügyelőbizottság kiegészítése 
céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának végéig 
tart.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, s a tagokat egy-egy 
szavazat illeti meg. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga választja. 
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Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság üléseit az elnök hívja össze, 
kijelöl  a  jegyzőkönyv  vezetőjét,  vezeti  az  ülést,  elrendeli  a  szavazást,  megállapítja  annak 
eredményét. 
A bizottság ülésének összehívását bármely tag - a cél és az ok megjelölésével - bármikor 
kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összeghívására 
bármely tag jogosult. 

A felügyelőbizottság jogosult: 
-  megvizsgálni  az  alapító,  illetőleg  a  taggyűlés  elé  terjesztett  valamennyi  lényeges 
üzletpolitika  jelentést,  valamint  minden  olyan  előterjesztést,  amely  az  alapító  kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik, 
-  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámolóról  és  az  adózott  eredmény  felhasználásáról  a 
társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, 
- a Kht. legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől 
és a vezető állású munkavállalóktól jogosult felvilágosítást kérni, a társaság iratait, könyveit 
jogosult megvizsgálni, 
-  az  alapító  döntését  kérni,  ha  a  törvénybe,  alapító  okiratba  ütköző  társasági  működést 
intézkedést,  mulasztást,  vagy visszaélést  észlel,  ha a közhasznú tevékenység folytatásának 
feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, úgy erre haladéktalanul köteles. 
A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító, illetőleg a taggyűlés 
hagyja jóvá.

6./ A társaság könyvvizsgálója:
A  társaság  első  könyvvizsgálóját  az  alapító  tag  jelölte  ki,  a  2001.  június  30-ig  terjedő 
időtartamra. 
Ezt  követően  az  alapító  (több  személyes  társasággá  válás  esetén  a  taggyűlés)  választ 
könyvvizsgálót legfeljebb ötévi időtartamra. 
A társaságnak egy könyvvizsgálója van. 
Az alapító fél által kijelölt első könyvvizsgáló: 
Kovács József 
5000 Szolnok, Ponty ut 7. 
könyvvizsgálói ig. száma: 000814
A társaság könyvvizsgálója 2007. július 01-től 2010. június 30-ig terjedő időszakra:
Ráció Könyvvezető Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C fszt/1. 
Cg.16-09-000526
Ezen belül:
Kovács József an: Fridrich Erzsébet
5000 Szolnok, Ponty u. 7. 
könyvvizsgálói ig. száma: 000814
A könyvvizsgáló jogosult: 
- betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól 
és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, 
-  a  társaság  pénztárát,  értékpapír  és  áruállományát,  szerződéseit  és  bankszámláját 
megvizsgálni, 
- részt venni a társaság alapítójának döntéshozatalában (taggyűlésén) a taggyűlés köteles részt 
venni,
- a társaság elé  terjesztett  minden lényeges  üzleti  jelentést,  valamint  a számviteli  törvény 
szerinti  beszámolókat  köteles  és  jogosult  megvizsgálni,  hogy  azok  valós  adatokat 
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tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, s a véleményét ismertetni, 
e nélkül a beszámolóról érvényes határozat nem hozható.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése 
várható,  vagy olyan  tényről,  amely  a  vezető  tisztségviselők  jogszabályban  meghatározott 
felelősségét vonja maga után, köteles erről a társaságot tájékoztatni  és az alapító döntését 
kérni. 
Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy az alapító (taggyűlés) a szükséges döntéseket nem 
hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni. 

7./  Megszűnik  az  ügyvezetői  megbízatás  és  a  felügyelő  bizottsági  tagság,  illetőleg  a 
könyvvizsgálói tisztség: 
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással, könyvvizsgáló esetén a felmondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

V.
Az üzleti év, nyereség felosztás

1./ A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 

2./ Az ügyvezető minden üzleti év végével a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról köteles 
gondoskodni a mérleg elkészítéséről és beszámolásáról. A mérleg készítésének szabályaira a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók. 

3./ A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellet az ügyvezető köteles indítványt 
készíteni az eredmény felhasználására a közhasznú tevékenység előkészítése körében és azt 
az alapító elé terjeszteni.
E kérdésben az alapító határoz. 

VI.
Egyéb rendelkezések

1./ A közhasznú társaság belső szabályzatainak rendelkeznie kell az 1997. évi CLVI. tv. 7.§ 
(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően 
-  olyan  nyilvántartás  vezetéséről,  amelyből  az  alapító  döntésének  tartalma,  időpontja  és 
hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők  számaránya  (ha  lehetséges  személye) 
megállapítható, 
-  a  vezető  szerv döntéseinek  az  érintettekkel  való közlési,  illetve  nyilvánosságra  hozatali 
módjáról, 
- e közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - 
csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni 
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Ez esetben az igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket,  azok  mértékét  és  feltételeit  a  sajtó  útján  nyilvánosságra  kell  hozni.  A 
közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
-  a  közhasznú  társaság  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokban  való  betekintés 
rendjéről, valamint, 
-  a  közhasznú  társaság  működésnek,  szolgáltatási  igénybevétele  módjának,  beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 
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2./ Az ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1959. évi 
IV. törvény, a Gazdasági társaságokról szóló törvény, illetőleg az 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A  társaság  esetleges  megszűnésére  vonatkozó  rendelkezéseket  a  Ptk.  és  a  Gazdasági 
társaságokról szóló törvény tartalmazza. 
A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a 
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a többi részt a törzsbetétek arányában kell felosztani 
a társaság tagjai között a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

3./ A jelen Alapító Okirat a jóváhagyásától, illetőleg az aláírásától számított harminc napon 
belül  a  jogszabályban  meghatározott  mellékletekkel  és  egyéb  dokumentumokkal  be  kell 
nyújtani a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégbíróságához. A közhasznú társaság a 
cégjegyzékbe való bejegyzéssel, az alapítás időpontjára visszaható hatállyal jön létre. 

4./ A közhasznú társaság törvényességi felügyelete: 
A társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság, a közhasznú 
tevékenység tekintetében az ügyészség látja el.
A  törvényességi  felügyelet  keretében  a  cégbíróság  ellenőrzi,  hogy  az  alapító  okirat,  a 
társasági szerződés, valamint a társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok 
megfelelnek-e  a  jogszabályoknak,  továbbá  hogy a  társaság  szerveinek  a  határozatai  nem 
sértik-e a társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat, az alapító okiratot, 
társasági szerződést és a társaság említett más okirataiban foglaltakat. 

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy 
államigazgatási eljárásnak van helye. 

Az  alapító  okirat  jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegének  elkészítésére  Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május hó 29. napján 141/2008. (V.29.) számú 
közgyűlési határozatával elfogadott alapítói döntése alapján került sor. 

Kelt Szolnokon, 2008. ………….. hó ….. napján

---------------------------------
Farkasházi István

ügyvezető

A módosításokat készítettem és ellenjegyzem Szolnokon, 2008. év ……. havának …. napján.

13. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Kht. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására és a közhasznúsági jelentés elfogadására

Rózsa  József beajánlásában  elmondta,  hogy  a  Kht.  mozgalmas,  aktív  éven  van  túl.  A 
dolgozók lelkiismeretesen, jól végezték a munkájukat és ellátták a rájuk bízott önkormányzati 
sportfeladatokat  is,  amelyek  között  voltak  kiemelt  sportfeladatok  is.  A  folyamatos 
állagmegóvásnak  és  karbantartásnak  köszönhetően  problémamentesnek  mondható  az  a 
létesítményhálózat működtetés, amely tartalmazza a város kiemelt nagy sportlétesítményeit. 
A  létesítményhálózat  vegyes.  Vannak  közöttük  jó  minőségű  és  sokoldalúan  használható 
multifunkcionális  létesítmények, de adódnak olyanok, ahol problémák vannak, beleértve a 
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Tiszaligeti  Stadion  szabadtéri  és  labdarúgópályát,  a  főépület  állapotát  és  helyzetét.  A 
Széchenyi  lakótelepi  műfüves  pályán  sikerült  önerő  mozgósításával  további  fejlesztést  – 
labdafogó háló, gépbeszerzés – végrehajtani. A Városi Sportcsarnok, mint multifunkcionális 
létesítmény nagyon jól működik, ami folyamatos gondoskodást igényel, mint például a közel 
20  éves  pvc  padlózat  burkolatának  teljes  felújítása.  A  Holt-Tiszai  kajak-kenu  pályával 
kapcsolatban  elmondta,  hogy az  önkormányzat  és  a  Sportcentrum saját  erőből  az  elmúlt 
másfél  évben 15  millió  forintos  fejlesztést  tudott  elérni.   A pálya  a  város  egyik  legjobb 
adottsága  olyan  tekintetben,  hogy  vízi-,  öko,  sportturizmus  szempontjából  nagyon  jól 
kihasználható. Korosztályos nemzetközi kajak-kenu versenyek szervezése lehet majd a cél. A 
Sportcentrum 2007. évben 130 programot, rendezvényt szervezett. A Városi Diák Olimpia 
szervezése  58  rendezvényt  jelentett,  ahol  3000 versenyzőnek  volt  biztosítva  a  versengési 
lehetőség.  Voltak  hagyományos  nagy  rendezvények,  ahol  3000-5000  fős  programok  is 
szerepeltek.  Beszámolt  még arról,  hogy vannak új  programok,  kezdeményezések  is,  amit 
végeznek,  mint  például  a  Sportcentrum megkapta  a  majális  rendezésének lehetőségét.  Új 
feladatként  jelentkezett  a  kistérségi  társulás  sporttevékenység  segítése  szakmailag,  illetve 
pályázat megírásában, koordinálásában való részvétel. Nagyon fontos része a Sportcentrum 
tevékenységének  az  utánpótlásnevelés,  tehetséggondozás.  A  Sportiskola  850  sportiskolás 
versenyzővel,  9  szakosztályban  működik.  2007.  évben  218  versenyen  vettek  részt  a 
szakosztályok. 43 magyar nemzeti válogatottja volt a Sportiskolának, 62 magyar bajnoki és 
39 diák olimpiai bajnoki címet szereztek. A számokról még elmondta, hogy 2007. évben az 
önkormányzati  támogatás  157.435.000.-Ft  volt,  emellett  saját  bevétele  a  Kht.-nak 
107.000.000.-Ft. Az 59%-os önkormányzati támogatás mellett, 41%-os saját bevételt kellett 
produkálni, ami nem könnyű feladat, de szükséges a mindennapi működés biztosításához. A 
tárgyévi  eredményes  gazdálkodás  következtében 10,5%-kal  nőtt  a  saját  tőkéje  a Kht-nak. 
Mérlegszerinti eredménye 3.746.000.-Ft volt 2007. évben. A célkitűzésekről elmondta, hogy 
a  Kht-nak  rendkívül  fontos  a  fejlődés,  a  minél  jobb  teljesítés.  Fontos,  hogy  továbbra  is 
partnerek  legyenek  a  kistérségi  társuláson  belül,  illetve  a  Szolnokon  lévő  más 
sportszervezetek,  egyesületek segítése  a  működésükben,  mind  létesítményben,  mind 
szakmailag. Kérte a beszámoló elfogadását. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólások:

Ferenczné Teleky Éva: A beszámolóból kitűnik az a gazdálkodási erőfeszítés, ahogyan a 
társaság az alapfeladatait  megpróbálja  ellátni.  Jelentős  sajáterő bevételre  van „ítéltetve” a 
társaság, hiszen a működéshez ezek szükségesek. Az egyik alapfeladatkör a létesítmények 
fenntartása, karbantartása, felújítása. Kérte és várja az intézmények felújításával kapcsolatos 
indítványait  a  Kht-nak,  hiszen  a  karbantartáson  felüli  előirányzatok  a  társaság 
költségvetésében nem állnak rendelkezésre. Szolnok egy sportszerető város és biztosítani kell 
azt,  hogy  a  meghatározó  létesítmények  állaga  a  jövőben  fejleszthető  legyen.  Felhívta  a 
figyelmet, hogy a labdarugó stadion állapota a 24. órában van. Kérte, hogy ezt ne felejtsék el, 
ugyanis  az  utóbbi  időben  az  ingatlanon  szinte  semmilyen  fejlesztés,  karbantartás  nem 
valósult meg. Információi szerint van olyan támogatói szándék, amely szívesen csatlakozna 
bármilyen elmozduláshoz ezen a területen. A lelátó, a főépület állapotát külön választva a fű 
minőségétől, sajnos nem nevezhető megfelelő labdarúgó pályának a jelenlegi terület. 

82



Tóth  Ferenc:  A  pénzügyi  beszámoló  egyik  mérlegében  az  önkormányzattól  kapott 
támogatás,  a másik részében pedig a több tízezer esetszám van, amely a város lakosságát 
alkalmanként,  vagy  rendszeresen  megmozgatja.  Szolnok  város  szereti  a  sportot  és  a 
Sportcentrum  ebben  a  vonatkozásban  jelentős  szerepet  tölt  be.  A  társaság  működését 
pozitívan  kell  értékelni,  mert  látszik,  hogy  önállóan  működő  civil  sportszervezetek, 
egyesületek „sorra csődőlnek be”. Információi szerint sok civil szervezet keresi a kapcsolatot 
és a lehetőséget, hogy a Sportcentrum Kht-hez szakosztályi szinten csatlakozzon. Szomorúan 
állapította meg, hogy a Szolnoki Sportrepülő Egyesület már elment a városból. Sajnálatos, 
hogy  egy  régi,  több  évtizedes  múltra  visszatekinthető  civil  sportegyesület  nem  tudja 
Szolnokon folytatni  a működését.  A beszámolóból  kitűnik az erőfeszítés,  ami elismerésre 
méltó.  A  korábbi  év  adataival  való  összehasonlítás  pozitív  tendenciát  mutat.  Reményét 
fejezte ki, hogy a 2008. év is hasonló sikerrel fog zárulni.

Tasnádi Zoltán:  A beszámolót megismerve elmondható,  hogy a fenntartó által  biztosított 
minden egyes forintnak meg volt  a helye.  A vezetés megpróbálja minél  gazdaságosabban 
üzemeltetni  a Kht.-t. Véleménye szerint jó döntés volt, amikor a 2008. évi költségvetésben 
20 millió forinttal lett megnövelve a Sportcentrum Kht. támogatása. 

Szalay Ferenc egyetértett azzal, hogy Szolnok valóban sportos város, de úttörő is ebben a 
kérdésben. Az általános iskolákban a mindennapos testneveléshez szükséges forrás  első négy 
évfolyamon biztosított a város költségvetéséből. Most indul a felsőévfolyamok mindennapos 
testnevelésének  a  biztosítása.  A városban minden  másodikos  gyereknek  meg  kell  tanulni 
úszni,  amihez  a  feltételeket  a  városnak  kell  biztosítani.  A  Tisza  mellett  ez  alapvető 
szükséglet. Fontos, hogy ebben a városban, az országban először indult újra a Sportiskola. 
Szolnokon alakult meg a Sportiskolák Országos Szövetsége. A gyerekek olyan rendszerben 
mozoghatnak, aminek van egy diák olimpiai, és egy szabadidősport része. A diák olimpiai 
részben  a  minőségi  sportolók  értékelése  történik,  a  szabadidősportban  pedig  a  részvétel 
mennyisége van értékelve komoly összegekkel.  A két programon keresztül  kerül vissza a 
diáksport normatíva az intézményekhez. Összességében ezen a területen nagy az előrelépés. 
A versenysportot erőn felül támogatja a város. A város gazdasági teljesítőképessége ellenére 
nagyon komoly forrásokat biztosít a sportnak, hiszen a reklám értéke sem kevés, másrészt 
pedig a gyerekeknek is legyenek példaképei ebben a városban, mert erre szükségük van. A 
fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2002. évben még volt az országban rekonstrukciós 
program.  Szolnok  város  170  millió  forintot  különített  el  stadion-rekonstrukcióra,  amit 
„sikerült” a 2003. évi költségvetésből kivenni, aminek az lett az eredménye, hogy „sikerült” 
kiesni  a  rekonstrukciós  programból.  Ennek  következménye,  hogy  a  lelátó  lassan 
életveszélyes. Multifunkcionális létesítményként is lehetne használni.  Megjegyezte, hogy a 
pályázatokban nem lehet labdarúgópályára forrást szerezni, mivel nem kizárólag közösségi 
funkciót  teljesít,  hanem  versenysport  funkciót.  A  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  a 
gyaloghíddal  együtt  kezeli  a  Tiszaligeti  sportpályák  rekonstrukcióját  is  egy  műfüves 
pályával. Van még mit tenni, amihez sok sikert és erőt kívánt a Sportcentrum Kht. minden 
dolgozójának. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  19  fő  -  19  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

142/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Sportcentrum Kht. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

83



Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 19. § (2) és (5) bekezdése, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 153. § (1) és 154. 
§ (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 141. § (2) bekezdés a) 
pontja, valamint a Szolnoki Sportcentrum Kht. Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései 
alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a Szolnoki Sportcentrum Kht. 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
jóváhagyja és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

2. A társaság köteles a számvitelről  szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
beszámolót a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve közzétenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Rózsa József ügyvezető igazgató
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.  A  társaság  köteles  a  közhasznúsági  jelentést  a  nyilvánosság  számára  elérhető  módon 
közzétenni.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Rózsa József ügyvezető igazgató
Végrehajtásban közreműködik:     
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 jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetői
Rózsa József ügyvezető igazgató

14. napirendi pont
Előterjesztés  a  "Munkalehetőség  a  Jövőért"  Szolnok  Közhasznú  Társaság 2007.  évi 
gazdálkodásáról  szóló  beszámoló  jóváhagyására  és  a  közhasznúsági  jelentés 
elfogadására

Juhász  Gyuláné bemutatta  Sándor  Lászlónét  a  közhasznú  társaság  pénzügyeiért, 
gazdálkodásáért  felelős  munkatársát.  Ezt  követően  elmondta,  hogy  részletes,  mindenre 
kiterjedő beszámolót  szerettek volna készíteni,  ami  a foglalkoztatásokról,  a foglalkoztatás 
formáiról,  a  sikeresen  elnyert  pályázatokról,  a  városért  végzett  tevékenységekről  szól.  A 
feladatokat  szigorú  gazdálkodás  mellett,  költségtakarékosan  végezték  el,  aminek  az 
eredménye az lett, hogy pozitív eredménnyel zárt a Kht. Kérte a beszámoló elfogadását. 

K é r d é s e k:

Szalay Ferenc: Ha igény lenne több közhasznú munkára a városban, milyen módon lehetne 
még 80-100 ember beállítani a programokba?
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Tóth Ferenc: Megváltozott munkaképességűek alkalmazására fel tud-e készülni a Kht.?

Juhász Gyuláné a válaszában elmondta, hogy a 80-100 ember alkalmazását a Kht. nem tudja 
teljesíteni. A Munkaügyi Központ biztosít a Kht. számára közhasznú támogatási lehetőséget. 
Minden  év  elején  le  kell  adni,  hogy  adott  évben  hányt  főt  tervez  a  Kht.  foglalkoztatni. 
Minden  évben  eddig  leadták  20-30-50  főre  az  igényt,  de  a  Munkaügyi  Központ 
Kirendeltségvezetőjével történt egyeztetést követően mindig azt a következtetést vonták le, 
hogy ezt a létszámigényt csökkenteni kell, ugyanis az arányokat tekintve a Kht. nem vehet 
több létszámot igénybe, mint a környező települések. Ebben az évben is 10 fő az, akiket a 
Munkaügyi  Központ  finanszírozni  és  támogatni  tud  a  bérek  70%-ában.  Lehetőség  van  a 
közcélú foglalkoztatásra, amelynek az éves keretét Szolnok város lakosságának az arányához, 
az aktív korúakhoz, a munkanélküliségi rátához kiszámítva a minisztérium határozza meg. Ez 
az éves összeg minden évben több millió forinttal kevesebb lett. Ehhez az éves kerethez kell 
elkészíteni  a  foglalkoztatási  tervet,  ami  átlagosan  -  közcélú  foglalkoztatás  terhére  -  havi 
30-40 fő foglalkoztatását jelenti. 2008. évben közmunkaprogramra nyújtottak be pályázatot, 
ami  újabb  30  fő  foglalkoztatását  tette  lehetővé. Ez  a  munka  kifejezetten  a  vasút  és 
környékének  tisztítására  koncentrálódik,  de érinti  azokat  a  MÁV tulajdonú területeket  is, 
amelyekre ezt a 30 főt be lehet vonni. Készítenek uniós pályázatok is, hogy ezzel is növeljék 
a  foglalkoztatottak  számát.  Az  önerős  dolgozói  létszám  is  emelkedett.  A  megváltozott 
munkaképességűek  alkalmazásával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Kht.  nem  tervezi 
megváltozott munkaképességűek alkalmazását,  mert olyan jellegű fizikai munka végzésére 
van  szükség,  amelyre  ezek  az  emberek  nem  alkalmasak.  Jelentkezők  már  voltak,  de 
mindenkit el kellett utasítani. A városban a civil szervezetek között felosztódott ez a terület, 
és  kialakultak  azok  a  szervezetek,  amelyek  a  megváltozott  munkaképességűek 
foglalkoztatására specializálódtak. 

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

H o z z á s z ó l á s o k :

Dr.  Tóta  Áron:  Korábbi  években  több  kritika  érte  a  Kht.  által  alkalmazott  személyek 
munkáját.  Ezeknek  a  negatív  kritikáknak  személy  szerint  is  hangot  adott.  Most  viszont 
kötelessége, hogy amikor pozitív eredmény látható, arról is szóljon. Az egész város láthatja, 
hogy sokkal jobban végzik a dolgozók a munkájukat, mint korábban. Köszönet a vezetőknek, 
mert ez az eredmény nekik is köszönhető.

Hegmanné Nemes Sára: Köszönetét fejezte ki a Kht. munkájáért, mert bármikor valamilyen 
kérést fogalmaznak meg a Kht. felé nem az az első, hogy azon gondolkodik, hogy valóban az 
Ő feladatuk-e amit kérnek tőlük, ugyanis vannak olyan feladatok amit más helyett végeznek 
el. Ilyen munka például az üzletek, „kocsmák” előtti takarítás, illetve a rendezvények utáni 
takarítás. Naprakész, pontos, precíz munkát végez a Kht. Köszönetét fejezte ki azért is, hogy 
az igazgató asszony egyben pénzügyi szakember is. Egyetlen olyan társaság, aki profi módon 
tud  pályázni,  és  előre  gondolkodik.  Jelenleg  is  olyan  futó  pályázataik  vannak,  amelyek 
kapcsán plusz bevételhez tud jutni és plusz foglalkoztatást tud elérni. Köszönet a türelemért, 
és azért is, ha az önkormányzat azt mondja, hogy „nincs” akkor azt is tudomásul veszi. A 
tevékenységükhöz további jó munkát kívánt. 

Szalay Ferenc: A kérdését azért tette fel, mert a városban van kb. 950 fő segélyezett van, és 
kb. 300 millió forint segély kifizetése történik, amiből 270 millió forint állami finanszírozás. 

85



Várható  egy törvénymódosítás,  ami  arról  fog  szólni,  hogy minden  3  hónap után  15  nap 
kötelező közmunka szükséges. Erre a Kht.-nak is fel kell  készülni,  mert  több embert  kell 
majd alkalmaznia. Hangsúlyozta, hogy a közterületeken 11 brigád működik hatékonyabban, 
mint eddig. Nap, mint nap takarítják a várost, és most olyan megállapodás született, hogy a 
legfontosabb  legyen  a  hétfő  reggelre,  és  a  vasárnap  reggelre  való  takarítása  a  városnak. 
Ennek lesznek költségei, amit természetesen vállalni kell. Megegyezés született abban, hogy 
erősíteni  kell  a  parkőri  szolgálatot,  ami  a  létszám duplázását  jelenti,  valamint  az  állandó 
jelenlétet. A Kht. munkáját példaértékűnek tartja. 

Juhász Gyuláné: Valóban a városért tevékenykedik a Kht. Minden egyes dolgozó munkáját 
el kell ismerni, mert nem könnyű a feladatuk. Olyan embereket mozgatnak meg, akik több 
éve  szociális  segélyen  vannak,  illetve  teljesen  ellátatlanok.  Az  alapfeladatuk  az,  hogy  a 
városban  foglalkoztassanak.  Ezzel  olyan  önkormányzati  alapfeladatot  látnak  el,  hogy  a 
munkanélküliek  minél  nagyobb  számban  kerüljenek  megmozgatásra  és  bevonásra  a 
munkába.  Az  említett  törvénymódosításról  már  hallott,  egyeztetést  is  folytatott  a 
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával. Készülnek erre a feladatra és biztos abban, hogy 
lesz  munka  is.  Véleménye  szerint  a  Kht.  képes  lesz  az  új  elvárásoknak  megfelelni.  A 
nyilvánosság előtt köszönetét fejezte ki valamennyi munkatársának a végzett munkáért. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  20  fő  -  20  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

143/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról  szóló  beszámoló  jóváhagyásáról  és  a  közhasznúsági 
jelentés elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 19. § (2) és (5) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 
154. § (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 141. § (2) bekezdés a) 
pontja,  valamint  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  Alapító 
Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1.  A  Közgyűlés  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  2007.  évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

2. A társaság köteles a számvitelről  szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
beszámolót a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve közzétenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató
Végrehajtásban közreműködik:     
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.  A  társaság  köteles  a  közhasznúsági  jelentést  a  nyilvánosság  számára  elérhető  módon 
közzétenni.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató
Végrehajtásban közreműködik:     
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetői
Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

15. napirendi pont
Előterjesztés  a  Szolnok  TV.  Zrt.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására 

ifj.  Dr.Tóta  Áron az  alábbi  pontosítást  kérte  a  tárgyaláskor  figyelembe  venni:  a 
beszámolóhoz  kapcsolódó  igazgatósági  jelentés  2.  pontjában  az  első  mondat  pontosítást 
igényel,  miszerint  a  kiadások  tekintetében  az  anyagi  jellegű  ráfordítások  jelentősen 
csökkentek és nem pedig nőttek, ahogy az eredeti szövegben szerepel. 

Harcsa Béla: Az első szó a köszöneté a bizalomért, a támogatásért. Köszönetét fejezte ki a 
nézőknek is, mivel a felmérések szerint egyre többen nézik a Szolnok Televízió műsorát, de 
köszönet jár az önkormányzatnak, vezetésének,  a hirdetőknek és a partnereknek is, hiszen 
nélkülük nem sikerült  volna végrehajtani  a  programot.  Az elmúlt  évben jelentős  változás 
ment  végbe,  hiszen  cégvezetőváltás,  koncepcióváltás  történt.  Véleménye  szerint  a  cég 
működése jó irányba változott meg. Készült egy 24 órás műsor-struktúra, amihez igazítva lett 
a teljes működés,  a hirdetési,  a cég felépítésének a struktúrája. A technikai színvonalat  is 
fejleszteni  kellett  ahhoz,  hogy a  városi  televízió  csatornája  hasonló  legyen,  mint  a  többi 
csatorna. Ez nagy felelősség. Látszik, hogy egy teljes arculatváltás, tematikai változás történt. 
Új modernebb díszletből adják a műsorokat. Egy digitális váltás révén sikerült eltüntetni a 
televízió képernyőjén meglévő csíkozást. A gazdálkodásról elmondta, hogy jól gazdálkodtak. 
Jelentős támogatást kaptak az önkormányzattól a fejlesztések megvalósítására, ugyanakkor az 
önerő  is  növekedett  az  eredeti  tervhez  képest,  kb.  17-20%-kal  nőtt  a  bevétel.  Az  új 
műsorstruktúra  is  sokat  segített,  hiszen  az  egész  napos  lehetőség  magával  hozta,  hogy a 
hirdetők nagyobb felületen helyezhették el a hirdetésüket. Két új – versenyképes – felületet 
nyitottak. Az egyik egy modern, naprakész web-portál, és egy interaktív teletex, ahol szintén 
mind a hirdetőknek, mind a nézőknek jó lehetőségeik vannak. 2008. évben két feladat van, az 
egyik  a  változások  stabilizálása,  illetve  szeretnék  elkezdeni  egy  új  televíziós  székház 
felépítését. Szeretnének egy új stúdió keretén belül kilépni a regionális és országos pályákra. 
Kérte a beszámoló elfogadását.  

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólások:
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Tóth Ferenc: Egy helyi városi televízió – az adott közösségben – előnyösebb helyzetben van 
az  országoshoz  képest  abban,  hogy  az  „emberek  szeretik  saját  magukat  nézni”. 
Meggyőződése,  hogy  a  civil  szervezetek  is  gyakrabban  igénybe  fogják  venni  a  városi 
televíziót. Köszönetét fejezte ki azért a pozitív hozzáállásért, hogy a televízió nyitott a civil 
szervezetek felé, amiért köszönetét fejezte ki.

Ferenczné Teleky Éva: Minden változáshoz valóban bizalomra van szükség. A munkatársak 
és az igazgató között, a nézők és a televízió között egy bizalom és egy várakozás volt az 
induláskor.  A  nézettség  valóban  jelentősen  nőtt  és  kedvező  a  megítélése  is  a  városi 
televíziónak.  A cégvezetőnek köszönetét  fejezte ki a végzett  munkáért.  A szakmai munka 
nem nagyon választható el a gazdálkodástól, hiszen az egyik oldal befolyásolja a másikat. Az 
elmúlt  1 év jó működését bizonyítja,  hogy 2008. I. negyedévében a 2007. év bázisadatán 
jelentős bevétel-növekedés látható, amihez gratulált. További sok energiát és szakmai sikert 
kívánt az egész társaságnak, valamennyi munkatársnak. 

Harcsa Béla a munkatársai nevében is köszönetét fejezte ki az elismerésért. 

Szalay  Ferenc:  Úgy  gondolja,  hogy  egy  új  vezetővel,  struktúrával,  finanszírozási 
elképzelésekkel súrlódások is előfordulnak,  amit a televízió is átélt.  A problémák jelentős 
részét az okozta, hogy egy kicsit többet kell dolgozni mint eddig, pedig a bérek hasonlóak 
maradtak  mint  voltak.  A mutatószámokból  az  látszik,  hogy a  város  jobban  fogadja  el  a 
televíziót,  mint  eddig.  Az adatok  azt  mutatják,  hogy a  szolnoki  televízió  nézettsége  már 
majdnem a TV2, és az MTV1 szintjén mozog. Ez azt jelenti, hogy javul a műsorok minősége, 
színvonala, a képminősége. A televíziónál is, mint más cégeknél, fontos a fiatalítás. Fontos, 
hogy sok új szellem jelenjen meg. A feszültségeket még jobban oldani kell a későbbiekben, 
hiszen  ez  befolyásolja  a  hatékonyságot.  A  civil  szervezetek  kapcsán  javasolta,  hogy 
minimum 10 fő részvételét  vegye komolyan a televízió,  mivel jelenleg csak 4-6 emberről 
tudósítanak. Véleménye szerint ez a létszám nem biztos, hogy városi véleményt  közvetíti. 
Elfogadásra javasolta a beszámolót.

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 19 fő - 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

144/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  TV.  Zrt.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló  jóvá-
hagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. 
évi IV. törvény 231. § (2) bekezdés e) pontja, a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. 
törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a Szolnok Televízió 
Zártkörűen működő Részvénytársaság alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az 
alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező Szolnok TV. 
Zrt. 2007. évi gazdálkodásáról készült beszámolót jóváhagyja.

2./  A  társaság  ügyvezetése  köteles  a  számvitelről  szóló  törvény  rendelkezéseinek 
figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 
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150 napon belül a Cégbíróságnál letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg 
közzétenni. 
Határidő: azonnal
Felelős: ifj. Dr. Tóta Áron igazgatóság elnöke
A határozat végrehajtásában közreműködik:     
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

16. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására

ifj.  Dr.  Tóta  Áron: Az  alábbi  pontosítást,  kiegészítést  kérte  az  előterjesztés  részének 
tekinteni:
- a 11. oldalon a 3.2. fejezetben a beruházási összeg helyesen 10-12 millió forint,
- a határozati javaslat kiegészül a következő 2. ponttal:
„2./  Az  üzleti  tervben  foglalt  beruházások  megvalósításáról,  források  biztosításáról  a 
Közgyűlés annak részletes pénzügyi, műszaki, szakmai feltételeinek megismerése után dönt.”
A pontosításokkal és kiegészítéssel kérte az üzleti terv elfogadását. 

Harcsa Béla:  2008. év jelentős feladata lesz az új stúdió kialakítása. Egyéb tekintetben a 
2007.  évben  elért  eredmény  stabilitása  a  fontos,  valamint  a  digitális  adáshoz  a  jó  kép 
minőségének  elérése.  Elhangzott,  hogy  minden  változással  bizonyos  feszültségek  járnak. 
Ezzel kapcsolatban az a véleménye,  hogy ebben az évben a stabilizálással együtt ezekre a 
kompromisszumokra is valószínűleg sor fog kerülni. A 2008. év egy stabilizációs program és 
egy további építkezési program. Már korábban is elhangzott, hogy feltétlenül szüksége lenne 
a televíziónak egy új stúdióra. A Közgyűlés hozott egy határozatot,  amelyben a FÓKUSZ 
97’ épület egy részének megvásárlásáról szólt. Megfelelő egyeztetések után itt kezdődhetne 
el az új stúdió felépítése. A cél az, hogy egy komoly médiabázis épüljön ki Szolnokon. A 
kommunikáció egy kitörési pont. Alkalmazkodni kell az új digitális világ elvárásaihoz és az 
egyre  inkább  alakuló  regionális  együttműködések  figyelembe  vételével  regionális  szintre, 
vagy  akár  országos  szintre  is  kilépni.  Az  igazi  feladat  a  stabilizáción  túl,  egy  új  stúdió 
felépítése, amennyiben a tulajdonos erről majd dönt. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc:  A napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a városfejlesztési 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólások:

Hegmanné Nemes Sára: Az új vezetéssel történt első egyeztetéskor már elindult egy olyan 
tárgyalási folyamat, hogy a televíziónak egy másik helyet kell találni.  Akkor született egy 
olyan  beleegyezés  a  televízió  vezetése  részéről,  hogy  a  Szobaszínház  épülete  maradjon 
inkább  a  színházi  fejlesztésben.  Több  épületet  megnéztek,  az  önkormányzat  is  javasolt 
épületet,  ahol  a  televízió  működhetnek.  Nagy  probléma,  hogy  a  médiákra  soha,  sehol, 
semmikor nem lehet pályázni. A helyi televíziózás nem tud nyereséges lenni. Nagyon sok 
pénzt  kell  invesztálni  a  televízióba  ahhoz,  hogy  egy  kis  műsoridőt  „hajlandó  legyen”  a 
lakosság bevállalni,  azaz  átkapcsoljon  a  helyi  televízióra.  A struktúraváltás  jó  irány volt, 
hiszen a  reklámbevételek  megmutatták  azt,  hogy van kereslet  a  televízióra.  Megjegyezte, 
hogy az átköltözés kapcsán ebben az üzleti tervben nagyon optimista reklámbevétellel számol 
a  televízió.  Amikor  majd  a  határozati  javaslat  szerint  a  részletes  pénzügyi  számításokkal 
alátámasztott átköltözés adatai kerülnek a Közgyűlés elé, akkor a naprakész adatok alapján 
azt  kell  megnézni,  hogy  van-e  valami  probléma.  Felhívta  a  figyelmet,  hogy  az  a 
többletüzemeltetési költség, amivel terveztek, egy +-10%-nál több hibaszázalékot nem visel 
el,  tehát  ne  legyen  több.  Köszönetét  fejezte  ki  a  munkáért. Reményét  fejezte  ki,  hogy 
honorálni lehet majd a munkát és lesz olyan bevétele a televíziónak, amivel a fejlődést meg 
lehet alapozni.

Harcsa Béla  reményét fejezte ki, hogy mindenkivel világosan meg tudják láttatni ennek a 
tervnek az előnyeit és mellé tenni a garanciákat. Megjegyezte, hogy nagyon jó érzés az, hogy 
sok a „drukker”. 

Szalay Ferenc:  Szükséges arról beszélni,  hogy csapat van kialakulóban,  és ha ez jól  fog 
működni,  különösebb  baj  nem  lesz.  A  feszültségek  –  amit  már  korábban  is  mondott  – 
normálisak egy rendszeren belül, egy bizonyos határig, amit kezelni kell. Jelentősen javult a 
helyzet.  Elmondta még, hogy erkölcsi kötelezettsége az önkormányzatnak az átköltöztetés. 
Meg kell  találni  a  módot,  a  forrást,  hogy egy  méltó  helyre  kerüljön  a  televízió,  mert  a 
jelenlegi  helyen  továbbfejlődni  nem lehet,  legfeljebb  csak  a  szinten  tartás  történhet.  Egy 
regionális  gondolkodás  is  elindult,  hiszen  igényli  a  kistérség  is,  hogy  kapjon  ebből  a 
szolgáltatásból. Elfogadásra javasolta az üzleti tervet. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 19 fő - 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

145/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok TV Zrt. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező Szolnok TV 
Zrt. 2008. évi üzleti tervét jóváhagyja.
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2./  Az  üzleti  tervben  foglalt  beruházások  megvalósításáról,  források  biztosításáról  a 
közgyűlés annak részletes pénzügyi, műszaki, szakmai feltételeinek megismerése után dönt.

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

17. napirendi pont
Előterjesztés  a  Szolnok  Város  Jövője  Közalapítvány  2007.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadására 

Ondrék Róbert kuratóriumi elnök távollétében Morvai Istvánné jelent meg, aki kiegészítést 
nem kívánt tenni.

K é r d é s e k:

Hegmanné  Nemes  Sára:  A Belvárosi  Nagytemplom előtti  tér  felújításáról  szóló  számla 
tőketartozását korábban a COOP-Szolnok Rt., illetve az önkormányzat segített kiegyenlíteni. 
A kérdése,  hol  tart  ez  az  ügy?  Elmondta  még,  hogy az  önkormányzat  nevében  többször 
folytatott tárgyalást a kivitelező vezetőjével, aki minősíthetetlen módon viselkedett. Nem az 
alapítvány hibájából történt a csúszás, hanem pénzügyi problémák voltak. Véleménye szerint 
a kivitelező multinacionális cég megengedhette volna magának, - akár a város támogatásként 
is  –  hogy a  kamatról  lemondjon,  és  ne  hozza  méltatlan  helyzetbe  az  alapítványt,  illetve 
vezetőjét. 

Morvai Istvánné  válaszában elmondta,  hogy a tőketartozás kiegyenlítésre került.  2008. I. 
negyedévben  sikerült  ezt  az  összeget  a  beruházó  cég  felé  kiegyenlíteni.  A  2006.  évi 
beruházás,  nagyon  jelentős  35.000.000.-Ft-ot  meghaladó  volt,  aminek  majdnem  50%-os 
értékét adományokból fedezték. Több tárgyalást folytattak a beruházó céggel. Tapasztalatuk 
szerint  a  munkát  végrehajtó  és  a budapesti  központ  jogászai  között  mintha  nem lett  volt 
beszélő viszony, mert amikor a beruházó cég gazdasági vezetőivel megegyezés született a 
kamatok tárgyalásáról,  akkor a budapesti  cég képviselője inkasszót adott  ki  az alapítvány 
számlája ellen. Ezek az ügyek rendeződtek.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc köszönetét fejezte ki a munkáért és elfogadásra javasolta a beszámolót.
Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  18  fő  -  18  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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146/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  Város  Jövője  Közalapítvány  2007.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadásáról

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

Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2007. évi  tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ondrék Róbert kuratórium  elnöke

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ondrék Róbert, a  Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriumának 
Elnöke

18. napirendi pont
Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  2007.  évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Jusztin László, a kuratórium elnöke beajánlásában elmondta, hogy mind a gazdasági, mind a 
szakmai  területről  kedvező  volt  a  felügyelőbizottságnak,  a  kuratóriumnak,  a 
könyvvizsgálónak a véleménye. 2008. évben először sikerült elérni, hogy nyereséges lett a 
közalapítvány gazdálkodása 885.000.-Ft többlettel  zárták a 2007. évet. Kérte a beszámoló 
elfogadását. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

H o z z á s z ó l á s o k :

Dr. Kállai Mária köszönetét fejezte ki a Közalapítványnak a végzett munkáért. A beszámoló 
tartalmazza  azt  a  bevételi  oldalt,  amelyben  10  év  trendvizsgálatával  ismertette  meg  a 
Közgyűlést  az  előterjesztés  készítője.  Látható  a  változás,  amelyben  ez  a  normatíva,  ami 
forrásként rendelkezésre áll a fenntartó számára a közoktatás helyi fejlesztéséhez. Ebből az 
időszakból kiemelkedik a 2000-2003. évig terjedő időszak. A 236 millió forintos tételhez 
képest jelenleg 74 millió forintból gazdálkodik a Közalapítvány. A stratégiai célokhoz rendelt 
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eszköz és a stratégiai  célról  való állásfoglalás  is benne van a Közalapítvány munkájában. 
Köszönetét  fejezte  ki  a  munkaszervezet  minden  tagjának  a  végzett  munkáért.  A 
felügyelőbizottság  javaslatával  egyetértve  írásbeli  dicséretet  kért  az  elnök,  illetve  a 
kuratórium számára. 

Szalay  Ferenc  egyetértett  az  írásbeli  dicsérettel,  hiszen  hosszú  évek  munkája  van  a 
kuratórium és az elnöke mögött. Ez a folyamatos, teljesen kiszámítható, megbízható munka 
hihetetlen érték,  ráadásul a háttérből.  Olyan biztonságot adnak, ami nagy érték.  Mindenki 
másnak példaértékű az, amit végez a Közalapítvány. Nagyon jó munkát kívánt a kuratórium 
minden tagjának.

Jusztin  László megköszönte  az  elismerést  a  kuratórium  és  a  munkaszervezet  minden 
tagjának  a  nevében.  A  hosszú  évek  alatt  sikerült  azt  elérni,  hogy  egy  egyenletes, 
következetes, döntési struktúra alakuljon ki, amely alapján 10 év alatt egyetlen egy panaszos 
bejelentés nem érkezett a döntésekkel kapcsolatban. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  19  fő  -  19  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

147/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t 
a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  2007.  évi 
tevékenységéről szóló  beszámoló elfogadásáról

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

A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  2007.  évi  tevékenységéről 
szóló  beszámolót elfogadja.

Értesülnek: Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
Jusztin  László,  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közoktatási  Közalapít-
vány Kuratóriumának Elnöke
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

19. napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

Dr. Botka János a beajánlását  idézettel kezdte, melynek lényege, hogy az „ember rohan, 
mert a felgyorsult világban sok a teendő”. Elmondta, hogy a közalapítvány 17 éve jött létre, 
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melynek alapítója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és a  Szolnok Megyei  Jogú 
Város Közgyűlése volt. Az alapító okiratban megfogalmazott cél iránymutató és helyes, ami 
a jelen időszakra is érvényes. A cél a megyei és Szolnok város tudományos életének erkölcsi, 
anyagi  támogatása,  szervezése.  Az összetétel  2008.  január  1-jétől  változott.  A könyvelést 
Vígh Róbertné a Megyei Levéltár gazdasági előadója végzi. Kérte a beszámoló elfogadását 
azzal,  hogy  a  megbízatáskor  tudták,  hogy  az  alapítvány  kutatói  támogatására  fordítható 
lehetőség  igen  szerény.  Az alaptőke  1,3 millió  forint.  Ennek éves  kamata  ítélhető  oda a 
kutatóknak, illetve pluszként az alapítótól kapott éves pénzösszeg. Köszönetét fejezte ki a 
Közgyűlésnek,  hogy  a  város  már  ez  évi  támogatását,  300.000.-Ft-ot  folyósította. 
Megjegyezte, hogy a Megyei Önkormányzat - saját alapítványa részére - 2001. évtől nem ítélt 
meg csak egyszer támogatást. Reményét fejezte ki, hogy ebben változás fog történni. 2007. 
évben  6  szervezet  részesült  támogatásban, ebből  50%-ban  szolnokiak.  A  kuratórium 
közvetlen  célul  határozta  meg,  hogy  anyagiakkal  elsősorban  a  fiatal  kutatók  pályázatait 
támogatja  és  számukra  ezentúl  a  lehető  legközvetlenebb  szakmai  módszertani  segítséget 
fogja adni.  Ez azért  fontos, mert  bármely ágazatban pályázóknak a saját  térségét,  városát 
ismerő mentorok tudnak igazán útravalóval szolgálni. A fiatalok elmondták, hogy a konkrét 
helyi segítség a pénzbeli támogatásnál is sokszor fontosabb. Megemlítette, hogy a kuratórium 
tagjai elméletileg lefedik a megyét, Karcag, Mezőtúr, Rákóczifalva, és Szolnokról van 2 fő 
képviselő.  A képviselt  tudományágak megoszlása  is  sokrétű.  Vannak kandidátusok,  PhD. 
fokozattal rendelkező, közgazdász, történész, segédtudományok művelője, középkort, újkort 
kutató kuratóriumi tag. Ezt a sort erősíti az agrártudományok művelője. Van hadtörténettel, 
művelődéstörténettel,  sporttörténettel  foglalkozó  szakember,  és  van  főiskolai  főigazgató-
helyettes  is.  Név  szerint  is  megemlítette  Dr.  Nemes  Andrást a  Közgyűlés  tagját,  aki  a 
hagyományok és értékek védelmezője. A hagyományokkal kapcsolatban tudni kell, hogy a 
tudományszervezőknek másik fontos feladata a hiteles, valós hagyományok védelme. Ez a 
mindenkori alap. A kuratórium tagjai hisznek a tanulásban, a munkában. Segítői kívánnak 
lenni  a  várostudat  és  a  nemzeti  tudat  erősítésének.  Ezt  figyelembe  véve  újszerű  célokat 
határoztak  meg,  ezért  fordultak  a  kistérségek  felé.  Kapcsolatot  vettek  fel  a  városi 
múzeumokkal. Élő együttműködést alakítottak ki számos egyházközséggel, ami elsősorban a 
kutatókat  segítő  dokumentumok  elérhetősége  érdekében  történik.  Közös  elvi  módszertani 
alapon állnak a Tudományok Házával, a Rotary Clubbal, a TIT-tel. Legújabb cél a Megyei 
Közoktatási  Közalapítvánnyal  történő  együttműködés  kialakítása.  Cél  még  a  megye 
településein a hagyományokkal kapcsolatos önszerveződések számbavétele. Részt vesznek a 
négy  éves  tiszazugi  kutatási  programban.  Bekapcsolódtak  a  Kunok  Világtalálkozójának 
előkészítésébe.  Kiemelte,  hogy  segíteni  kívánják  azt  a  szemléletet,  hogy  a  tudományos 
színvonalból nem szabad engedni.  A kuratórium tagjai végzik saját területükön a kutatási 
munkájukat is, hiszen az önművelés fontos tényező. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

H o z z á s z ó l á s o k :

Dr. Kállai Mária szeretné, hogy amennyiben lesz lehetőség forrásbővítésre, az sikerüljön. 
Gratulált ahhoz a sokrétű kapcsolatrendszerhez, amit a Közalapítvány kíván megvalósítani, 
hiszen nagyon fontos része a térség fejlődésének a tudomány fejlődése. Azt kívánta még, 
hogy  a  Közalapítvány  minél  több  fiatalt  tudjon  támogatni.  A  beszámolót  elfogadásra 
javasolta. 
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Hegmanné Nemes Sára: A beajánlás azon részére, amiben elhangzott, hogy Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Önkormányzata  gyakorlatilag  2001.  év  óta  nem  foglalkozik  a 
Közalapítvánnyal elmondta, hogy ez az alapítvány, ami komoly tudományos munkát végez a 
megye egész területén, még megyei önkormányzati intézményt is tud támogatni. Véleménye 
szerint fel kell venni a megyei önkormányzattal a kapcsolatot és kérni kell, hogy segítse és 
támogassa ezt  a Közalapítványt,  hiszen nagyon kis  pénzből  hatalmas és komoly feladatot 
látnak el. Köszönetét fejezte ki a beszámolóért.

Szalay Ferenc köszönetét fejezte ki a munkáért. Sajnos úgy látszik, hogy sokan nem értik 
meg,  hogy  milyen  fontos  feladatot  lát  el  a  Közalapítvány  a  megyében,  a  városban.  A 
tudományos élet nincs olyan szinten, mint amilyenen lennie kellene, háttérbe van szorítva. A 
Közalapítványnak nagyon sok feladata van. A beszámolóból szimpatikus volt, hogy fel sem 
merült az, hogy „feladják”, esetleg anyagi háttér hiánya miatt meghátráljanak. Ez erősíti a 
kuratóriumot. A napokban egyeztető fórumra kerül sor, ahol Dr. Kállai Mária alpolgármester 
felteszi  a kérdést  a Megyei  Önkormányzatnak a Közalapítvánnyal  kapcsolatosan.  Szolnok 
város lakossága is  megfogalmazhatja kérdését,  hogy egy megyei  intézményt  miért  csak a 
város támogat? A pályázati rendszer egyéb területen úgy működik, hogy a város nem támogat 
megyei  szervezetet,  csak  a  városban  élőket.  Megyei  szintről  muszáj  lesz  kiegészíteni  a 
támogatási összeget. A beszámolót elfogadásra javasolta. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor  jelenlévő képviselők  száma:   20 fő  -   20 igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

148/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t
a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megye  Tudományáért  Közalapítvány  2007.  évi 
tevékenységéről szóló  beszámoló elfogadásáról

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye  Tudományáért  Közalapítvány 2007.  évi  tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Értesülnek: Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr.Zádorné  dr.  Zsoldos  Mária,  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megye 
Tudományáért  Közalapítvány Kuratóriumának korábbi Elnöke,  Tószeg, 
Kilián út 32.
Dr.Botka  János,  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megye  Tudományáért 
Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, Szolnok, Malom út 4. III/15.
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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20. napirendi pont
Előterjesztés  a  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Általános  Iskola  alapító  okiratának 
módosítására

Dr. Kállai Mária:  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1993. évben alapította az 
Alternatív  Gimnáziumot,  második  esély iskolájaként  a 14-22 éves korosztály érettségihez 
juttatására. A közoktatás változása szükségessé tette a közoktatási rendszer újragondolását. 
Ettől  az  évtől  kezdődően a  Közgyűlés  elfogadta  a  szakképzés  átalakítását.  Az Alternatív 
Gimnázium az  Egészségügyi  Szakiskolához  került  egy  előbbi  fúzió  következtében,  most 
viszont  praktikusnak  látszik  a  szakképző  leválasztása  erről  a  rendszerről.  Szeptember 
hónaptól  az  Egészségügyi  Szakiskola  szolgáltatói  nagy  szakképző  iskolarendszeren  belül 
kezdi  meg  működését.  Az  Alternatív  Gimnáziumra  továbbra  is  nagy  szükség  van.  Az 
előterjesztés  arra  tesz  javaslatot,  hogy a  Széchenyi  István  Gimnázium tagintézményeként 
működjön  tovább.  Ez  a  változás  sem  helyszínben,  sem  pedagógus  összetételben,  sem 
gyermekben nem jelent változást.  Meg kell oldani az Alternatív Gimnázium más épületbe 
való elhelyezését. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  19  fő  -  19  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

149/2008. (V.29.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Általános  Iskola  alapító  okiratának 
módosításáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  9.  §-ában  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  89.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésére az alábbi határozatot 
hozza: 

1./ Az alternatív gimnázium 2008. július 1-jétől a Széchenyi István Gimnázium és Általános 
Iskola tagintézményeként működik tovább.

2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 28. számú mellékletének (a Széchenyi István Gimnázium és 
Általános Iskola alapító okirata) 1., 4. és 7. pontjában az alábbi változások történnek:

a) Az 1. pont az alábbira változik:
A Széchenyi  István Gimnázium és Általános Iskola három általános iskolai  évfolyammal, 
legfeljebb  öt  középiskolai  évfolyammal  és  egy  intenzív  nyelvi  előkészítő  évfolyammal 
működő középfokú nevelési-oktatási intézmény.
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Az intézménybe felvehető tényleges maximális tanulólétszám: 934.
Székhelye: Szolnok, Széchenyi krt. 16.
Az intézmény tagintézménye: Alternatív Gimnáziumi Tagintézmény
Az intézmény telephelye: Szolnok, Abonyi út 36.

b) A 4. pontban a „Szakfeladatai:” címszó alatti felsorolás kibővül a következővel:
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás

c) A 4. pontban a
„középiskolai tanulócsoportjainak száma: 18
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 67
Általános iskolai: 7,5
Középiskolai: 45,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 21,5”
szövegrész az alábbiakra módosul:
középiskolai tanulócsoportjainak száma:
nappali: 22
esti: 4
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Általános iskolai: 7,5
Középiskolai: 58,5
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 27,5.

d) A 7. pontban az intézmény feladatellátásához rendelkezésre álló önkormányzati ingatlanok 
felsorolása kibővül az alábbival:
Abonyi út 36. - 7917 7328
(Kivéve  a  Szolnoki  Szolgáltatási  Szakközép-  és  Szakiskola  Egészségügyi  és  Szociális 
Tagintézménye által használt ingatlanrészt)

3./ Az alapító okirat 2./a)-d) pontok szerinti módosítása 2008. július 1-jétől hatályos.

4./  Az  alapító  okirat  módosításaival  összefüggő  adatváltozásokról  a  törzskönyvi 
nyilvántartást vezető szervet értesíteni kell, az intézmény átszervezésére vonatkozó iratokat 
meg kell  küldeni  a győri  Közoktatási  Információs Rendszer részére a közoktatásról  szóló 
1993. évi LXXIX törvény előírásai szerint.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézmény igazgatója
Határidő  :   azonnal
A végrehajtásban közreműködik:
A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./  A  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Általános  Iskola  Alternatív  Gimnáziumi 
Tagintézménye készítse el az alternatív gimnázium nevelési programját és helyi tantervét az 
alternatív  kerettantervi  követelményeknek  és  a  Nemzeti  Alaptantervnek  megfelelően.  A 
fenntartó  kérje  meg  az  Országos  Köznevelési  Tanács  engedélyét,  hogy  az  átdolgozott 
pedagógiai program alapján a tagintézmény alternatív iskolaként működhessen.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézmény igazgatója
Határidő  :   2009. május 31.
A végrehajtásban közreműködik:
A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
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6./ A 21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontjában az Egészségügyi  és Szociális 
Szakközép-  és  Szakiskola  és  Alternatív  Gimnázium  esetében  a  megszüntetett  intézmény 
jogutódjának meghatározása a következőkre módosul:
„A megszüntetett intézmény jogutódja:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Szakközép-  és  Szakiskola  vonatkozásában  a  Szolnoki 
Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola, Szolnok, Baross út 43. 
Az  Alternatív  Gimnázium  vonatkozásában  a  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Általános 
Iskola Szolnok, Széchenyi krt. 16.”

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Deák László, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola igazgatója
Nagy Levente, az Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és 
Alternatív Gimnázium igazgatója
Bencsik  Zsolt,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Intézményszolgálatának 
igazgatója
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

21. napirendi pont
Előterjesztés  a  „Liget  Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és 
Nappali Intézménye alapító okiratának módosítására

Dr. Kállai Mária:  Az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztés technikai módosítás, 
szakágazati számváltozás megtételéről van szó.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  egészségügyi,  szociális  és  sport 
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  20  fő  -  20  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

150/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  „Liget  Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és 
Nappali Intézménye alapító okiratának módosításáról
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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. közgyűlési határozat 40. sz. mellékletének („Liget Otthon” Fogyatékos Személyek 
Ápoló,  Gondozó  Otthona  és  Nappali  Intézménye)  4./  pontjában  az  alábbi  változások 
történnek:

„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Szakágazata: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladatai:”

2./ A 4./ pont alábbi két sora törlésre kerül: 
„85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással”
„75195-5 Szociális, gyermekvédelmi intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek”

3./ Az alapító okirat módosítása 2008. január 1. napjától hatályos.

4./  Az alapító  okirat  módosításaival  összefüggő változásokról  a törzskönyvi  nyilvántartást 
vezető szervet értesíteni kell.
Határidő  :   2008. június 15.
Felelős  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester
Vörösné Békéssy Klára igazgató
Végrehajtásban közreműködik: 
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 jegyző
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

Vörösné Békéssy Klára igazgató, „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek 
Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

22. napirendi pont
Előterjesztés  a  Szolnoki  Gyermek-és  Ifjúsági  Közalapítvány  alapító  okiratának 
felülvizsgálatára 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte. 

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  21  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

151/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  Szolnoki  Gyermek-  és  Ifjúsági  Közalapítvány  alapító  okiratának 
felülvizsgálatáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990. évi  LXV. törvény 9.  § (4) bekezdése,  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnoki  Városi  Ügyészség  törvényességi 
vizsgálatának megállapításait elfogadja.  

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 
alapító okiratát a következők szerint módosítja:

a.) A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége című II. fejezet 2. pontjából az alábbi 
mondat törlésre kerül:
 „A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.”  

b.) A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége című II. fejezet 4. pontjában az egyéb 
tevékenységek  TEÁOR szerinti felsorolása  a következők szerint módosul :
„Egyéb tevékenységek a TEÁOR szerint meghatározva:
5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530 ’08 Kempingszolgáltatás
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés
5629 ’08  Egyéb vendéglátás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312 ’08 Médiareklám 
9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”

c.) A közalapítvány  vagyona című III. fejezet az alábbi szabályozással kiegészül:
„5./ A közalapítvány csak olyan  gazdálkodó szervezetben  vehet  részt,  amelyben  legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni  hozzájárulása  mértékét.  A  közalapítvány  által  létrehozott  gazdálkodó  szervezet 
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet.
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A  közalapítvány  alapítványt  nem  hozhat  létre,  ahhoz  nem  csatlakozhat,  azzal  nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.”

d.) A közalapítvány  vagyona című III. fejezetben  a közalapítványi vagyon felhasználásának 
módjára vonatkozó szabályozás az alábbiakkal kiegészül:
„4./  A  közalapítvány  pályázat  kiírása  nélkül  évente  a  vagyona  5%-ának  mértékéig,  de 
legfeljebb  összesen  egymillió  forint  (közvetlen,  vagy  közvetett)  támogatást  nyújthat  az 
alapító okiratban foglalt célokra.” 

e.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  1./ pontjában törlésre kerül az
„1./ A közalapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviseleti szerve a Kuratórium.
Az alapító - az elnökkel és a két alelnökkel együtt - 9 tagú Kuratóriumot hoz létre az alábbiak 
szerint:” szövegrész,  helyébe az alábbi szabályozás lép:„1./A közalapítvány kezelő, legfőbb 
döntéshozó, illetve képviselő szerve a 9 tagból álló kuratórium.”

f.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  1./ pontjában a kuratórium 
elnökének és tagjainak felsorolását követő mondatból törlésre kerül az  „ alelnökeit, valamint 
a kuratórium” szövegrész, a mondat az alábbi szöveggel marad hatályban:
„A kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg 5 évi időtartamra.”

g.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  2./ pontjából a kuratóriumi tisztség 
megszűnésének eseti közül törlésre kerül az alábbi szöveg:
   „- azon tisztség, tagság, munkaviszony megszűnésével, amely alapján a kuratóriumba
      delegálták,

- a kuratórium elnökének javaslatára a delegáló szerv más személyt delegálhat a 
  kuratóriumba, ha a kuratóriumi tag a kuratórium ülésén több alkalommal nem vesz részt, 
és  távolmaradásának okát a kuratórium elnökének nem jelenti be,

   - az alapító a kuratóriumot visszahívhatja, amennyiben az  alapítványi célok megvalósítását
      nem látja biztosítottnak,”

h.) A  közalapítvány  működése  és  szervei  című  IV.  fejezet   2./  pontja  kiegészül  az 
alábbiakkal:
  „- a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány célját 
veszélyezteti”

i.)  A közalapítvány működése  és  szervei  című  IV.  fejezet   4./  pontjából  törlésre  kerül  a 
következő mondat:
„Az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium alelnöke jogosult az ülés összehívására.” 

j.)  A közalapítvány  működése  és  szervei  című  IV.  fejezet   6./  pontjának  2.  franciajeles 
bekezdéséből törlésre kerül    
„Az  elnök  köteles  a  kuratórium  döntéseit  az  érintettekkel  írásban  közölni,  illetve  az 
elnökségnek  a  közhasznú  tevékenységgel,  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  döntéseit 
nyilvánosságra hozni.” szöveg, és helyébe az alábbi szabályozás lép:
„Az elnök köteles a kuratórium döntéseit  az érintettekkel írásban közölni, és a közhasznú 
tevékenységgel, szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit nyilvánosságra hozni.”

k.)  A közalapítvány működése  és  szervei  című  IV.  fejezet   6./  pontjának 4.  franciajeles 
bekezdéséből az egyesület szó  ”közalapítvány”-ra módosul.  
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 l.)  A közalapítvány működése  és  szervei  című IV.  fejezet   6./  pontjának 6.  franciajeles 
bekezdése  kiegészül  az  éves  beszámoló  valamint  a  közhasznúsági  jelentés  készítésére  és 
jóváhagyására vonatkozó szabályozással az  alábbiak szerint: 
„-A  kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni.  Az 
éves  beszámoló  és  a  közhasznúsági  jelentés  jóváhagyása  a  kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe  tartozik.  Jóváhagyás  előtt  mindkét  dokumentumot  a  felügyelő  bizottsággal 
véleményeztetni kell.”

m.) A  közalapítvány felügyelő bizottsága című V. fejezet  4./ pontjának utolsó franciajeles 
bekezdéséből törlésre kerül  „a jogszabályoknak” szövegrész, a mondat az alábbi szöveggel 
marad hatályban:

„- a kuratóriumot felhívhatja, hogy az Alapító Okiratnak vagy más jogszabálynak
   megfelelően járjon el.”

n.) A  közalapítvány felügyelő bizottsága című V. fejezet  az alábbiakkal kiegészül: 
„8./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
    - lemondással,
    - összeférhetetlenség beálltával,
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány célját 
     veszélyezteti,
    - meghatározott idő elteltével,
    - a közalapítvány megszűnésével,
    - a  tag halálával.”

o.) Az összeférhetetlenségi szabályok című VI. fejezet első bekezdéséből törlésre kerül „az 
egyesületi törvényben” szövegrész, a szabályozás az alábbi szöveggel marad hatályban:
„A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai, az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló 
nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben a Ptk.-ban a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.”

p.) A  VII. fejezet  címe „ Egyéb rendelkezések”-re módosul, 1. pontja törlésre kerül, helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
„1./  A  közalapítvány  megszűnése  esetén  az  alapító  köteles  a  megszűnt  közalapítvány 
vagyonát - a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra 
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.”

q.) A  VII. fejezet az alábbiakkal kiegészül:
„4./  A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosításokkal  egybeszerkesztett 
szövegét) az alapító honlapján közzé kell tenni.”

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 
alapító  okiratának  módosítását  jelen  határozat  1.  sz.  mellékletében  foglaltak  alapján,  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  jelen  határozat  2.  sz. 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

4.  A módosított  alapító  okiratot  a mellékletekkel  együtt  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bíróságra be kell nyújtani.
Határidő  :   2008. június 27.
Felelős  :   Szalay Ferenc Polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: 
a Jogi Osztály 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 jegyző
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

Hajdú Ágnes kuratóriumi elnök, 5000 Szolnok, Rákóczi u. 15. 

Bíró  Árpád  ügyvezető  igazgató,  Tiszaliget,  Turisztikai  Központ  5001 
Szolnok, Pf.: 178.
A Polgármesteri Hivatal Jogi Osztálya által:
Szolnoki Városi Ügyészség 

                             

151/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 1. számú melléklete

SZOLNOKI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT 

                                                               m ó d o s í t á s a 

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  – mint Alapító  -  a  Jász – Nagykun-  Szolnok 
Megyei  Bíróság  által  nyilvántartásba  vett  Szolnoki  Gyermek-  és  Ifjúsági  Közalapítvány 
alapító okiratát a következők szerint módosítja:

1./ A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége című II. fejezet 2. pontjából az alábbi 
mondat törlésre kerül:
„A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.”  

2./ A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége című II. fejezet 4. pontjában az egyéb 
tevékenységek a TEÁOR szerinti felsorolása  a következők szerint módosul :

„Egyéb tevékenységek a TEÁOR szerint meghatározva:
5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530 ’08 Kempingszolgáltatás
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés
5629 ’08  Egyéb vendéglátás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312 ’08 Médiareklám 
9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”

3./ A közalapítvány  vagyona című III. fejezet az alábbi szabályozással kiegészül:
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„5./ A közalapítvány csak olyan  gazdálkodó szervezetben  vehet  részt,  amelyben  legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni  hozzájárulása  mértékét.  A  közalapítvány  által  létrehozott  gazdálkodó  szervezet 
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet.
A  közalapítvány  alapítványt  nem  hozhat  létre,  ahhoz  nem  csatlakozhat,  azzal  nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.”

4./ A közalapítvány  vagyona című III. fejezetben  a közalapítványi vagyon 
felhasználásának módjára vonatkozó szabályozás az alábbiakkal kiegészül:
„4./  A  közalapítvány  pályázat  kiírása  nélkül  évente  a  vagyona  5%-ának  mértékéig,  de 
legfeljebb  összesen  egy  millió  forint  (közvetlen,  vagy  közvetett)  támogatást  nyújthat  az 
alapító okiratban foglalt célokra.” 

5./ a.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  1./ pontjában  az
„1./  A közalapítvány legfőbb döntéshozó,  illetve képviseleti  szerve a Kuratórium. Az 
alapító -  az  elnökkel  és  a  két  alelnökkel  együtt  -  9  tagú Kuratóriumot hoz létre  az 
alábbiak szerint:” szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szabályozás lép:
„1./A  közalapítvány  kezelő, legfőbb  döntéshozó,  illetve  képviselő  szerve  a  9  tagból  álló 
kuratórium.”

b.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  1./ pontjában a kuratórium 
elnökének és tagjainak felsorolását követő mondatból törlésre kerül az  „ alelnökeit, 
valamint a kuratórium” szövegrész, a mondat az alábbi szöveggel marad hatályban:
„A kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg 5 évi időtartamra.”

6./  A közalapítvány  működése  és  szervei  című IV.  fejezet   2./  pontja  az  alábbiakra 
módosul: 
„2./ A kuratóriumi tagság megszűnik:
    - lemondással,
    - összeférhetetlenség beálltával,
    - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány 
     célját veszélyezteti
    - meghatározott idő elteltével,
    - a közalapítvány megszűnésével,
    - a kuratóriumi tag halálával.”

7./ A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  4./ pontjából törlésre kerül a 
következő mondat:
„Az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium alelnöke jogosult az ülés összehívására.” 

8./ A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  6./ pontjának 2. franciajeles 
bekezdéséből törlésre kerül    
„Az  elnök  köteles  a  kuratórium  döntéseit  az  érintettekkel  írásban  közölni,  illetve  az 
elnökségnek  a  közhasznú  tevékenységgel,  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  döntéseit 
nyilvánosságra hozni.” szöveg. 
A törölt szöveg helyébe az alábbi szabályozás lép:
„Az elnök köteles a kuratórium döntéseit  az érintettekkel írásban közölni, és a közhasznú 
tevékenységgel, szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit nyilvánosságra hozni.”
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9. a.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet 6./ pontjának 4. franciajeles 
bekezdésében az egyesület szó  ”közalapítvány”-ra módosul. 

b.) A közalapítvány működése és szervei című IV. fejezet  6./ pontjának 6. franciajeles 
bekezdése a következők  szerint módosul:
 „A  kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni.  Az 
éves  beszámoló  és  a  közhasznúsági  jelentés  jóváhagyása  a  kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe  tartozik.   Jóváhagyás  előtt  mindkét  dokumentumot  a  felügyelő  bizottsággal 
véleményeztetni kell.
 A közalapítvány közhasznúsági jelentését és beszámolóit  az elnök köteles nyilvánosságra 
hozni. A nyilvánosságra hozatal a közalapítvány hirdetőtáblájára történő legalább 30 napos 
kifüggesztéssel  történik.  Az  elnök  a  kifüggesztés  időtartamán  kívül  az  iratbetekintés 
szabályai szerint biztosítja a jelentés, illetőleg a beszámolók nyilvánosságát bárki számára.” 

10./ A  közalapítvány  felügyelő  bizottsága  című  V.  fejezet  4./  pontjának  utolsó 
franciajeles bekezdéséből törlésre kerül  „a jogszabályoknak” szövegrész, a mondat az 
alábbi szöveggel marad hatályban:

„- a kuratóriumot felhívhatja, hogy az Alapító Okiratnak vagy más jogszabálynak
   megfelelően járjon el.”

11./ A közalapítvány felügyelő bizottsága című V. fejezet  az alábbiakkal kiegészül: 
„8./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
    - lemondással,
    - összeférhetetlenség beálltával,
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány célját 
     veszélyezteti,
    - meghatározott idő elteltével,
    - a közalapítvány megszűnésével,
    - a  tag halálával.”

12./ Az összeférhetetlenségi szabályok című VI. fejezet első bekezdéséből törlésre kerül 
„az egyesületi törvényben” szövegrész, a szabályozás az alábbi szöveggel marad 
hatályban:
„A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai, az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló 
nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben a Ptk.- ban a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.”

13./ A VII. fejezet címe „Egyéb rendelkezések”-re módosul, 1. pontja törlésre kerül, 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1./  A  közalapítvány  megszűnése  esetén  az  alapító  köteles  a  megszűnt  közalapítvány 
vagyonát - a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra 
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.”

14./ A VII. fejezet az alábbiakkal kiegészül:
„4./  A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosításokkal  egybeszerkesztett 
szövegét) az alapító honlapján közzé kell tenni.”

15./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.
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16./ Alapító jelen módosító okirathoz csatolja a módosításokra vonatkozó  határozatát.
17./ Az alapító okirat módosítását Alapító képviseletében Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármestere írja alá.

Kelt: Szolnok, 2008. május

                                                                                  

Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyűlése

Alapító nevében 
Szalay Ferenc 

Szolnok Megyei Jogú Város
polgármestere

  

151/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete

SZOLNOKI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
KÖZALAPÍTVÁNY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
Alapító Okirata

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján 
kiemelkedően közhasznú szervezetként a Szolnok városi gyermekek és fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének segítésére, életkorukból és élethelyzetükből adódó hátrányaik csökkentése, 
valamint  a  társadalmi  folyamatokban  való  aktív  részvétele  támogatása  érdekében 
közalapítványt  hoz létre,  amelynek Alapító  Okirataként  ezen egységes  szerkezetbe  foglalt 
szabályzatot elfogadta. 

I. fejezet
A közalapítvány elnevezése, székhelye

1./ A közalapítvány neve:      SZOLNOKI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY

2./ A közalapítvány székhelye  :    Tiszaliget, Turisztikai Központ 5001 Szolnok, Pf.: 178.

3./Az alapítás éve  :                       1990

Az alapító:                                   Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

II. fejezet
 A közalapítvány jellege, célja és tevékenysége

1./  A  közalapítvány  nyílt,  politikamentes  társadalmi  közösségi  kezdeményezés,  célja  és 
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és 
személlyel,  amely illetőleg aki a jelen közalapítvány-rendelés céljaival egyetért,  s a közös 
célok elérésén munkálkodik.
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A közalapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít 
a  nyilvánosság  és  a  társadalmi  ellenőrzés  lehetőségeire,  a  támogatók  kezdeményezéseire, 
javaslataira.

2./  A  közalapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól 
független  és   azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt.  A  közalapítvány  tevékenysége 
pártsemleges,  pártoktól nem kap támogatást,  nem állít  és nem támogat sem országgyűlési 
sem helyi, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet.
A  közalapítvány  tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  a  helyi  vagy 
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

3./ A közalapítvány jogi személy.

4./ A közalapítvány főbb közhasznú és egyéb tevékenységi körei:

Közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. alapján: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 
és kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20.  közhasznú szervezetek  számára  biztosított  –csak közhasznú szervezetek  által  igénybe 
vehető- szolgáltatások

Egyéb tevékenységek a TEÁOR szerint meghatározva:
5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530 ’08 Kempingszolgáltatás
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312 ’08 Médiareklám 
9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az egyéb tevékenységek telephelyeit a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában 
kell meghatározni.
 
5./ Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, 
illetőleg az 1991. évi XX. tv. 121. § a) pontjában alábbi közfeladata ellátása érdekében hozta 
létre kiemelten közhasznú szervezetként a közalapítványt:
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A települési önkormányzat feladata a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a 
közösségi  tér  biztosítása,  az  egészséges  életmód  közösségi  feltételeinek  elősegítése.  A 
település  önkormányzata  az  önként  vállalt  feladatai  körében  támogatja  a  lakosság 
önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 

6./ Az alapító mindezekre tekintettel a közalapítványt létrehozta az alábbiak érdekében:

     1. A közalapítvány célja a Szolnok városban élő fiatalok egyéni és közösségi igényeinek, 
aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a 
cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése.
    
     2. A közalapítvány közreműködik abban, hogy a fiatal  korosztályok - életkorukat  és 
érdeklődésüket figyelembe véve - szabadidejüket tartalmasan, kulturált körülmények között 
tölthessék el, ehhez a dologi feltételeket biztosítja.

     3.  A közalapítvány támogatja  a  bel-  és  külföldi  ifjúsági  turizmust,  közreműködik  a 
belföldi  és  a  nemzetközi  szakmai  és  jószolgálati  cserekapcsolatok  szervezésében  és 
kiépítésében.

     4. A közalapítvány célja, hogy a társadalom széles rétegei ismerjék meg az ifjúság, de 
különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalok problémáit azzal, hogy társadalmi összefogás, 
kezdeményezés  eredményeképpen  a  fiatal  generáció  társadalomba  való  beilleszkedése 
eredményesen, a társadalom, a közösség számára minél hasznosabban valósulhasson meg.
Ezzel  összefüggésben a közalapítvány elősegíti  a fiatalok önismeretének kiteljesedését,  és 
minden segítséget megad számukra a társadalomba való beilleszkedéshez.

7./ A közalapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

III. fejezet
A közalapítvány  vagyona

1./ Az alapítvány céljainak megvalósításához Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (az 
alapító)  az  alábbi  ingatlanok tulajdonjogát,  illetőleg  használati  jogát  adja  a  közalapítvány 
tulajdonába, illetőleg használatába:

Az alapító a közalapítvány tulajdonába adja az alábbi ingatlanokat:
    1. Gyermektábor Balatonszepezd (balatonszepezdi 1389 sz. tul.lap, 1367 hrsz.)
    2. Gyermektábor Balatonszepezd (balatonszepezdi 1460 sz. tul.lap, 1444 hrsz.)
    3. Tiszaligeti Közpark Szolnok (szolnoki 2. sz. tul.lap, 9722 hrsz.)

Az alapító a közalapítvány használatába adja az alábbi ingatlanokat:
    4. Gyermektábor Káptalanfüred (káptalanfüredi 7. sz. tul. lap, 0114/2 hrsz.)

A közalapítvány tulajdonát képezi továbbá:
    5. Turisztikai és Szabadidő Központ Szolnok, Tiszaliget (szolnoki 8981 sz. tul. lap, 9711 
hrsz)

A közalapítvány  ingóvagyonát  képezi  -  1991.  január  15-i  hatállyal  a  Szocialista  Ifjúsági 
Szervezetek  Szövetsége,  a  Szabadidő  Társulás  és  az  Úttörőszervezetek  Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Fóruma által adományozott ingóvagyon.
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Az ingóvagyon részletes felsorolását - a jelen okirat mellékletét képező, az 1990. december 
31. napján felvett - leltár tartalmazza.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a III.1., 2. és 3. alpontban felsorolt ingatlanokat, 
illetve  a  III.4.  alpont  alatti  ingatlant  azzal  a  feltétellel  adja  a  közalapítvány  tulajdonába, 
illetve  használatába,  hogy  köteles  biztosítani  a  Szolnok  városi  iskolás  gyermekek  nyári 
táborozásának lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal koordinálásában, önköltséges áron.

Ezen feltételekre tekintettel, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal 
arra, hogy az éves költségvetési tervben rögzített mértékig, minden évben támogatást nyújt a 
közalapítvány részére a gyermektáborok működési költségeihez.

3./  Szolnok Megyei  Jogú Város  közgyűlése  a  közalapítvány működésének  elősegítéséhez 
1.000.000 Ft, azaz: egymillió forintot juttat a közalapítványnak.
Ezen  összegből  500.000  Ft,  azaz:  ötszázezer  forint  a  közalapítvány  alaptőkéjének  része, 
amelynek hozadékát lehet a közalapítvány céljaira felhasználni.
A fennmaradó 500.000 Ft, azaz: ötszázezer forint felhasználásáról a kuratórium dönt.

Az  alapító  jelen  okirat  aláírásával  egyidőben  a  közalapítványi  vagyon  elhelyezésére 
bankszámlát nyit és a felajánlott összeget arra átutalja.
A  közalapítvány  nyitott,  annak  céljaihoz  bármely  hazai,  külföldi  magánszemély,  jogi 
személy,  vagy jogi személyiséggel  nem rendelkező szervezet pénzbeli  vagy természetbeni 
adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat.

Az adomány illetőleg a vagyonrendelés elfogadásáról a kuratórium dönt.

4./ E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés (pl. értékpapír) lehetőségét. A közalapítvány 
vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljai  megvalósítása  érdekében,  azokat  nem 
veszélyeztetve  végezhet.  A gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem oszthatja  fel,  azt  a 
létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja. A közalapítvány céljai eléréséhez 
az alaptőkét nem használhatja fel.

5./ A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik,  és amelyben felelőssége nem haladja 
meg  vagyoni  hozzájárulása  mértékét.  A  közalapítvány  által  létrehozott  gazdálkodó 
szervezet  további  gazdálkodó  szervezetet  nem alapíthat,  és  gazdálkodó  szervezetben 
részesedést nem szerezhet.
A  közalapítvány  alapítványt  nem  hozhat  létre,  ahhoz  nem  csatlakozhat,  azzal  nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

A közalapítványi vagyon felhasználásának módja

1./  A  közalapítványi  vagyon  felhasználásáról  a  céloknak  megfelelően,  továbbá  az 
alapítványhoz  csatlakozó,  az  adományozók  által  meghatározott  és  a  kuratórium  által 
elfogadott keretek között a kuratórium dönt.

2./  A  közalapítvány  céljainak  elérése  érdekében  az  alapítványi  vagyonból  pályázat  útján 
nyújtható:
       - ösztöndíj, támogatás,
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       - közalapítványi díj létesítése és odaítélése azon gyermekekért, fiatalokért végzett értékes 
munkák  elismerésére,  amelyek  a  közalapítványi  cél  elérése  érdekében  jelentős  szellemi, 
elméleti, vagy gyakorlati eredményt hozhatnak, 
       - közalapítványi anyagi juttatás, bármely olyan megoldás, szervezet, vagy tevékenység 
finanszírozása,  amely az  alapítvány céljai  eléréséhez  értékes,  vagy jelentős  széles  körben 
hasznosítható eredményt ígér.

3./ Az 1. bekezdésben meghatározott ösztöndíj, támogatás - a közalapítványi célok elérése 
érdekében  nyújtott  -  visszatérítendő  és/vagy  vissza  nem  térítendő  -  juttatás  a  Szolnok 
városban állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuló diákok részére.

4./ A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egy millió forint (közvetlen, vagy közvetett) támogatást nyújthat az 
alapító okiratban foglalt célokra. 

IV. fejezet
A közalapítvány működése és szervei

1./ A közalapítvány kezelő, legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a 9 tagból álló 
kuratórium.

N é v                                                                                              L a k c í m:
Hajdú Ágnes              elnök                                             Szolnok, Rákóczi u. 15. szám 
Barna Antal                 tag Szolnok, Bimbó út 29. szám
Botka Lajosné             tag Szolnok, Ferenczy K. u. 40. szám
Fábián Józsefné           tag Szolnok, Orosz Gy. u. 19. IV/18. szám
Fodor György              tag Szolnok, Tersánszky J. J. u. 51. szám
Mátyus Sándor            tag Szolnok, Ságvári krt.10. II/3. szám
Dr. Póta Sándor           tag Szolnok, Eötvös tér 4. szám
Dr. Ratkai Miklós        tag Szolnok, Szellő u. 68. szám
Zakár Zoltán                tag Szolnok, Czakó E. u. 1. fsz. 7. szám

A  kuratórium  elnökét  és  tagjait  az  alapító  bízza  meg  5  évi  időtartamra.  A  kuratórium 
megbízása 2010. október 27-ig tart.

2./ A kuratóriumi tagság megszűnik:
    - lemondással,
    - összeférhetetlenség beálltával,
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány 
     célját veszélyezteti,
    - meghatározott idő elteltével,
    - a közalapítvány megszűnésével,
    - a kuratóriumi tag halálával.

3./ A közalapítványt, a kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató önállóan egyszemélyben 
illetőleg  a  kuratórium  bármely  két  tagja  együttesen  képviselik.  Más  személy  vagy 

110



alkalmazott a kuratórium elnökének vagy ügyvezető igazgatójának írásbeli meghatalmazása 
alapján képviselheti a közalapítványt az abban meghatározott körben és feltételekkel.

Kötelezettségvállalás és a közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezés:

-  közalapítvány közhasznú tevékenysége  körében és  bankszámláján   a  kuratórium elnöke 
önállóan, egyszemélyben jogosult rendelkezni és aláírni, s a
- közalapítvány vállalkozási tevékenysége körében a bankszámláján az ügyvezető igazgató 
önállóan, egyszemélyben jogosult rendelkezni és aláírni. 

 4./ A kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket közmegbízatásként, ellenérték nélkül látják el. 
A kuratórium évente szükség szerint, de legalább kétszer ülésezik. A kuratórium ülését az 
elnök  hívja  össze  írásos  meghívóval,  mely  tartalmazza  az  ülés  napirendjét.  A 
határozatképességhez  tagjainak  kétharmadát  kitevő  többségének  megjelenése, 
határozathozatalhoz  a  megjelent  tagok  egyszerű  szótöbbsége  szükséges.  Az  összehívásra 
vonatkozó meghívót 8 nappal korábban kell megkapniuk a tagoknak az ülés előtt. 
A kuratórium valamennyi  tagja  egy szavazattal  rendelkezik,  szavazategyenlőség  esetén  a 
kuratórium elnökének szavazata dönt.

5./ A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a döntés 
meghozatalát és a szavazás eredményét. A kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, 
amely  tartalmazza  a  kuratórium döntéseinek  tartalmát,  időpontját  és  a  hatályát,  illetve  a 
döntést támogatók és ellenzők személyét, számarányát. 
A  kuratórium  ülései  nyilvánosak,  de  a  nyilvánosság  az  üzleti  titok  védelme,  illetve 
személyiségi jogok megóvása érdekében kizárható.

A kuratórium a közalapítvány vezető szerve, s a határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy,  aki,  vagy  akinek  közeli  hozzátartozója  [Ptk.  685.  §  b)  pont],  élettársa  (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak  megfelelő  cél  szerinti 
juttatás,
-  a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  ha  jogszabály 
másképp nem rendelkezik,
-  a  közhasznú szervezet  cél  szerinti  juttatásából  részesül  -  kivéve  a  bárki  által  megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti  juttatást -,
- illetve  az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

 6./  A közalapítvány közhasznú tevékenységét  az  1997.  évi  CLVI.  tv.  7.  §  (2)  bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően a kuratórium az alábbiak szerint folytatja:
-  Az  elnök  köteles  gondoskodni  olyan  nyilvántartás  vezetéséről,  amelyből  a  kuratórium 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
(ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
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-  Az  elnök  köteles  a  kuratórium  döntéseit  az  érintettekkel  írásban  közölni,  és  a 
közhasznú  tevékenységgel,  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  döntéseit  nyilvánosságra 
hozni.  A  nyilvánosságra  hozatal  a  közalapítvány  székhelyén  lévő  hirdetőtáblára  történő 
legalább 15,  azaz  tizenöt  napos  kifüggesztéssel  történik,  ezen  túlmenően ha a  közhasznú 
támogatás,  tevékenység,  pályázat  illetőleg  szolgáltatás  sajtón  keresztül  is  meghirdetésre 
került,  úgy  az  azzal  kapcsolatos  döntéseket  is  ugyanazon  sajtótermékben  és  ugyanolyan 
módon is nyilvánosságra kell hozni.

- A közhasznú tevékenység folytatása során, illetőleg azzal kapcsolatosan keletkezett iratokba 
való betekintésre a közalapítvány - az egyéb jogszabályi előírások tiszteletben tartása mellett 
- bárkinek lehetőséget biztosít. Az iratbetekintésre az elnök köteles lehetőséget biztosítani a 
közalapítvány  székhelyén  az  érintettel  egyeztetett  időpontban,  de  legalább  a  kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül.

-  A  közalapítvány,  mint  kiemelkedően  közhasznú  szervezet  működése  nyilvános,  a 
közhasznú tevékenység folytatásával kapcsolatos kuratóriumi üléseken - a személyiségi és 
egyéb jogok biztosítása mellett - bárki részt vehet. Az ülések meghívóját az ülés napja előtt 
legalább 15 nappal a közalapítvány székhelyén található hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

-  A  közhasznú  szolgáltatásairól  a  székhelyén  lévő  hirdetőtáblán  közleményt  kell 
kifüggeszteni,  amely  tájékoztatást  nyújt  a  szolgáltatás  tartalmáról,  igénybevételének 
feltételeiről, lehetőségeiről, módjáról, a döntés várható időpontjáról.

- A kuratórium elnöke köteles éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni.  Az 
éves  beszámoló  és  a  közhasznúsági  jelentés  jóváhagyása  a  kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.  Jóváhagyás előtt mindkét dokumentumot a felügyelő bizottsággal 
véleményeztetni  kell. A  közalapítvány közhasznúsági  jelentését  és  beszámolóit  az  elnök 
köteles  nyilvánosságra  hozni.  A  nyilvánosságra  hozatal  a  közalapítvány  hirdetőtáblájára 
történő legalább 30 napos kifüggesztéssel történik. Az elnök a kifüggesztés időtartamán kívül 
az iratbetekintés szabályai szerint biztosítja a jelentés, illetőleg a beszámolók nyilvánosságát 
bárki számára.

-  A  közalapítvány  hirdetőtábláját  oly  módon  kell  a  székhelyén  elhelyezni,  hogy  az 
munkaidőben  bárki  által  szabadon  megtekinthető  legyen.  A  hirdető  táblára  kifüggesztett 
dokumentumokról,  s  a  kifüggesztés  időtartamáról  nyilvántartást  kell  vezetni,  melyről  az 
elnök köteles gondoskodni.

7./  A  kuratórium  felelős  a  jelen  okiratban  meghatározott  közalapítványi  vagyon  –  a 
közalapítvány céljai szerinti - eredményes működtetéséért, felhasználásáért.
Ezért feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyona a hatályos 
jogszabályi  előírások és a törvényes  gazdasági  lehetőségek keretei  között  gyarapodjon.  A 
vagyon és az összes jövedelem csak a közalapítvány céljai  által  meghatározott  körben és 
módon használható fel.
Az Alapító felhatalmazza a  kuratóriumot, hogy a közalapítvány vagyonával vállalkozzon a 
vagyon és az abból származó jövedelem növelése érdekében.

8./ A kuratórium ülései közötti időszakban felmerült kérdésekben – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban  a  kuratórium  kizárólagos  hatáskörébe  tartozó  kérdések  kivételével  -  a 
kuratórium elnöke dönt.
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A  kuratórium  elnöke  döntéseit  jóváhagyás  céljából  a  kuratórium  elé  terjeszti  a  soron 
következő kuratóriumi ülésen.

A  kuratórium  a  közalapítvány  tevékenységéről  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egy 
alkalommal köteles az alapítót tájékoztatni.

9./  A  közalapítvány  kuratóriuma  jelen  okiratban  meghatározott  célok  és  feladatok 
megvalósítása érdekében az intézmények működtetésére munkaszervezetet hoz létre, amely 
elkülönítetten kezeli a közcélú feladatokat és végzi a vagyonkezelést.
A  munkaszervezet  vezetője  az  ügyvezető  igazgató.  Az  ügyvezető  igazgatói  munkakör 
betöltését pályázat útján kell biztosítani. Az ügyvezető igazgatót a kuratórium választja ki a 
pályázók közül, és köti meg a munkaszerződést - határozott - 5 éves időtartamra.

Az ügyvezető igazgatóval szemben a kuratórium gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:
- munkaviszony keletkezése, módosítása,
- munkaviszony megszüntetése,
- a munka díjazása.
Az  ügyvezető  igazgató  munkaviszonyával  kapcsolatos  egyéb  munkáltatói  jogokat  a 
kuratórium elnöke gyakorolja.
Az ügyvezető igazgató munkaviszonyára az 1992. évi XXII. tv. - a Munka törvénykönyvéről 
- rendelkezései az irányadók.
A közalapítvány munkaszervezetének alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető 
igazgató gyakorolja.

10./ A közalapítvány működéséhez szükséges belső szabályzatok jóváhagyása a kuratórium 
hatáskörébe tartozik.
A  közalapítvány  vagyonának  működtetésére  vonatkozó  belső  szabályzatot  a  kuratórium 
tájékoztatásul megküldi az alapítónak.

V. fejezet
A közalapítvány felügyelő bizottsága:

1./  A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését  elnökből és két tagból 
álló felügyelő bizottság látja el. A felügyelő bizottság elnökét és két tagját az alapító bízza 
meg a kuratórium megbízásával azonos időtartamra.

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai:
Dr. Kállai Mária elnök                          Szolnok, Krúdy Gy. út 92/a. szám
Dr. Kormos László tag                          Szolnok, Fényes Adolf út 68. szám
Dr.Láncziné Kiss Mária tag                  Szolnok, Kertész u. 4. szám

2./ A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos 
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy 
tag  jelen  van.  A  határozathozatalhoz  két  egybehangzó  szavazat  szükséges.  A  felügyelő 
bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket a 
közalapítvány megtéríti.

3./ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg az alapító okirat és a jogszabályi 
rendelkezések korlátai között.
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4./  A felügyelő bizottság a közalapítvány törvényes és közhasznú tevékenysége érdekében a 
közalapítvány egész tevékenységére, működésére kiterjedően folyamatos ellenőrzést végez. 
A felügyelő bizottság kizárólag a közalapítvány alapítójának tartozik évente egy alkalommal 
beszámolni.
A felügyelő bizottság főbb feladatai körében:
       - a közalapítvány szerveinek működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet 
megvizsgálhatja,
       -  indítványozhatja a kuratórium összehívását, az ok és cél megjelölésével,
       - összehívhatja a kuratórium ülését, ha az elnök nem tesz eleget erre vonatkozó  
          kötelezettségének,
       - a kuratórium éves beszámolója alapján véleményt nyilvánít az alapító részére a 
          közalapítvány gazdálkodásáról,

- véleményt nyilváníthat az alapító, illetőleg a kuratórium elé terjesztett más
      beszámolókról  és jelentésekről,

        - a kuratóriumot felhívhatja, hogy az Alapító Okiratnak vagy más
          jogszabálynak megfelelően járjon el.

A  felügyelő  bizottság  elnöke  és  tagjai  a  kuratórium  ülésein  tanácskozási  joggal  részt 
vehetnek

5./ A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A  felügyelő  bizottság  köteles  a  kuratóriumot,  illetve  az  alapítót  tájékoztatni  és  annak 
összehívását kezdeményezni, ha:
      - tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt, 
         amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium
         döntését teszi szükségessé;

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges 
intézkedéseket  nem  teszi  meg,  a  felügyelő  bizottság  köteles  haladéktalanul  értesíteni  a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6./  A felügyelő  bizottság  itt  meghatározott  jogkörében  eljárva,  illetőleg  a  képviseletében 
eljáró  elnöke  vagy  tagjai  jogosultak  a  közalapítvány  bármely  dokumentumába, 
nyilvántartásába,  irataiba  betekinteni.  A  felügyelő  bizottság  vizsgálatai  során  jogosult  a 
kuratórium  bármely  tagját,  a  közalapítvány  tisztségviselőjét,  vagy  alkalmazottját 
meghallgatni,  s  tőle  információt  vagy  jelentést  kérni  a  közalapítvány  tevékenységéről, 
működéséről. A jogosultságok megilletik a felügyelő bizottság által felkért külső szakértőt is 
az általa folytatott vizsgálat során.
Mind a felügyelő bizottság tagjai, mind az általa felkért szakértő köteles a vizsgálata során 
tudomására jutott információkat megőrizni, s arról csak a felügyelő bizottságot, illetőleg a 
kuratóriumot tájékoztathatják.

7./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
    - a vezetőszerv elnöke vagy tagja,
    - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
      munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
      másképp nem rendelkezik,

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
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nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a  társadalmi  szervezet  által 
tagjának a  tagsági  jogviszony alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak  megfelelő  cél  szerinti 
juttatást -, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

8./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
    - lemondással,
    - összeférhetetlenség beálltával,
   - a megbízás visszavonásával, amennyiben a tag, tevékenységével a közalapítvány 
     célját veszélyezteti,
    - meghatározott idő elteltével,
    - a közalapítvány megszűnésével,
    - a  tag halálával.

VI. fejezet
Az összeférhetetlenségi szabályok

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai, az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló 
nyilatkozni és vállalni kötelesek, hogy velük szemben a Ptk.- ban, a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A  közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  két  évig  nem  lehet  más  közhasznú  szervezet 
vezető tisztségviselője  az a  személy,  aki  olyan  közhasznú szervezetnél  töltött  be -  annak 
megszűntét  megelőző  két  évben  legalább  egy  évig  -  vezető  tisztséget,  amely  az  adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más közhasznú 
szervezetnél is betölt.

VII. fejezet
Egyéb rendelkezések

1./  A  közalapítvány  megszűnése  esetén  az  alapító  köteles  a  megszűnt  közalapítvány 
vagyonát -  a hitelezők kielégítése  után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló 
célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

2./ Ezen módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba 
be kell jelenteni, mely az érvényességhez szükséges. 

3./ A közalapítvány a bejegyzéssel jön létre, s  az alapító azt  nem vonhatja vissza.

4./  A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosításokkal  egybeszerkesztett 
szövegét) az alapító honlapján közzé kell tenni.

Az alapító  okiratban  nem szabályozott  kérdésekben a  Polgári  Törvénykönyv  és  az 1997. 
CLVI. tv. vonatkozó rendelkezései, illetve az alapítványok működéséről és gazdálkodásáról 
szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Kelt: Szolnok, 2008. május
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Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlése
Alapító nevében 
Szalay Ferenc 

Szolnok Megyei Jogú Város
polgármestere

23. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási 
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezésére

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  egészségügyi,  szociális  és  sport 
bizottság, amely az „A” változat elfogadását  támogatja. Előterjesztőként bejelentette, hogy 
egyetért  a bizottság  véleményével,  ezért  az  „A” változatot  kérte  az előterjesztés  részének 
tekinteni. 

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  20  fő  -  15  igen  szavazattal,  3 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

152/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási 
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezéséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közforgalmú,  fiók-  és  kézigyógyszertárak, 
továbbá  intézet  gyógyszertárak  működési,  szolgálati  és  nyilvántartási  rendjéről  szóló 
41/2007.  (IX.19.)  EüM  rendelet  14.  §  (2)  pontja  alapján  megtárgyalta  az  előterjesztés 
mellékletét képező kérelmet, és az alábbi határozatot hozza:

1./  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja,  hogy az újonnan létesülő Pingvin 
Patika nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakuljon: hétfő-péntek: 8-19, szombaton 8-13 
óra.

2./  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja,  hogy az újonnan létesülő Pingvin 
Patika  az  ügyeleti  szolgálat  ellátásában  Szolnok  város  többi  gyógyszertárával  együtt, 
felváltva vegyen részt.

3./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  döntéséről  az  ÁNTSZ  Észak-alföldi 
Regionális Intézetét értesíteni kell.

116



Határidő  :   2008. június 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtást koordinálja:
az  Egészségügyi  és  Szociális  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Dr. Kokovay Katalin regionális tisztifőgygógyszerész

24. napirendi pont
Előterjesztés  a  fogszabályozás  szakellátás  vállalkozási  formában  történő  ellátására 
vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módosítására

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  egészségügyi,  szociális  és  sport 
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  21  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

153/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  fogszabályozás  szakellátás  vállalkozási  formában  történő  ellátására 
vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módosításáról

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

A fogszabályozás szakellátás vállalkozási formában történő ellátásáról szóló 30/2008. (II.21.) 
sz.  közgyűlési  határozat  2.  számú mellékletét  képező egészségügyi  ellátási  szerződés 15./ 
pontja az „A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntetésére az alábbi 
szabályok az irányadók:” szövegrészt követően kiegészül az alábbiakkal:

„A határozatlan időre kötött szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással a felek 
megszüntethetik. A felmondási idő 6 hónap.”

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

25. napirendi pont
Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Szakképzés-szervezési  Társulás  által 
benyújtandó,  a  TISZK  rendszer  kifejlesztését  lehetővé  tevő  pályázatokban  való 
részvételről  és a TISZK munkaszervezetének működését 2008-ban biztosító pénzügyi 
források előfinanszírozásáról

Dr. Kállai Mária  kérte a határozati javaslat 1. pontjából törölni a következő szövegrészt: 
„Felelős: Ferenczné Teleky Éva. Határidő: 2008. május 31. A végrehajtásban közreműködik: 
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”.
Elmondta  még,  hogy a  Közgyűlés  hozott  egy  olyan  határozatot,  amiben  a  Polgármesteri 
Hivatal  szakembereit  arra  kérte  fel,  hogy dolgozzák  ki  azt  a  megfelelő  modellt,  amiben 
elképzelhető  Szolnok szakképző rendszerének kialakítása,  azaz elő kell  készíteni  a  térség 
integrált  szakképző  központ  munkaformáját,  felépítését.  A  két  iskola  megalakult.  A  15 
fenntartó  úgy  döntött,  hogy  a  Szakképzés-szervezési  Társulásban  kívánja  a  szakképzést 
irányítani.  A  társulás  alelnöke  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  oktatási 
bizottságának elnöke  Ferenczné Teleky Éva asszony.  A rendszer bonyolult,  de a források 
eléréséért mindent meg kell tenni. A pályázaton belül tovább kell dolgozni a modellen. A 
TIOP-on  keresztül  annak  az  infrastruktúrának  a  megpályázására  van  lehetőség,  amely 
Szolnok város számára is nagyon fontos. Az előterjesztés anyagi  források megteremtésére 
tesz  javaslatot.  A  társulás  „pénztárcája”  jelenleg  üres,  így  nem  tudja  működtetni  a 
szervezetet,  viszont  a  munkára  szükség  van.  A  pályázatok  önrészét  rendelkezésre  kell 
bocsátani. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a munkában. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

154/2008. (V.29.) sz. közgyűlési      h a t á r o z a t
a  Jász-Nagykun-Szolnok  Szakképzés-szervezési  Társulás  által 
benyújtandó, a TISZK rendszer kifejlesztését lehetővé tevő pályázatokban 
való  részvételről  és  a  TISZK  munkaszervezetének  működését  2008-ban 
biztosító pénzügyi források előfinanszírozásáról

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési 
Társulás  megalakítására  vonatkozó  20/2008.  (II.21.)  sz.  közgyűlési  h  a  t  á  r  o  z  a  t 
szellemében  felhatalmazza  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Szakképzés-szervezési  Társulásban 
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városunkat képviselő Ferenczné Teleky Évát, hogy megszavazza a TÁMOP-2.2.3/07/02 és a 
TIOP-3.1.1 pályázatok benyújtásáról szóló Társulási Tanácsi előterjesztéseket.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a TÁMOP-2.2.3/07/02 pályázat 
második  fordulójának  előkészítésével  összefüggő  költségek,  valamint  a  társulás 
munkaszervezetének 2008. évi fenntartását biztosító költségvetési hozzájárulás biztosítására 
5.000.000 forintot legkésőbb 2008. június 30-ig előfinanszírozás formájában átutal a Társulás 
OTP Bank Nyrt. 11745004-15763136 számlaszámára.
A  megelőlegezett  támogatást  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Szakképzés-szervezési  Társulás  a 
pályázati támogatás hozzáférését követően köteles visszafizetni.
Az összeget a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Határidő  :   2008. június 30.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  TIOP-3.1.1  pályázat 
előkészítésével összefüggő költségek biztosítására 10.000.000 Ft-ot legkésőbb 2008. június 
30-ig előfinanszírozás  formájában átutalja  a  Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési 
Társulás OTP Bank Nyrt. 11745004-15763136 számlaszámára. A megelőlegezett támogatást 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a pályázati támogatás hozzáférését 
követően köteles visszafizetni.
Az összeget a 2008. évi költségvetésből az 5/2008. (II.25.) KR. 3/b melléklete (fejlesztési 
feladatok céltartaléka) 33. során szereplő összeg terhére biztosítja.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Határidő  :   2008. június 30.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata a TIOP-3.1.1 pályázati beruházás keretében 
megvalósuló fejlesztésekhez a szükséges 10% önerőt maximum 77.000.000 forint értékig a 
2008. évet követő évek költségvetéséből biztosítja.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Határidő  :   2008. december 30.
A végrehajtásban közreműködik:
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 jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Dr. Wirth István, a Társulási Tanács elnöke

26. napirendi pont
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Előterjesztés  a  Társadalmi  Infrastrukturális  Operatív  Program  TIOP  1.2.1/08/1 
kódszámú  Agóra-multifunkcionális  közösségi  központok  és  területi  közművelődési 
tanácsadó  szolgálat  infrastrukturális  feltételeinek  kialakítása  című  pályázat 
benyújtására és az önerő biztosítására

Szalay  Ferenc  kérte  az  előterjesztéshez  készült  kiegészítést  tárgyalási  alapnak  tekinteni. 
Kérte továbbá a kiegészítésben a következő pontosítás átvezetését: a határozati javaslat II. 
pontjában az összeg 139.501.571.- Ft. Az anyagból kiderül, hogy plusz forrásokat igényel az 
üzemeltetés, működtetés. 

K é r d é s:

Radócz Zoltán: A program rendeletmódosítást igényel-e? Az, hogy mi valósulhat meg, azt a 
tervpályázatból kell kiválasztani?

Pataki  Ferenc válaszában  elmondta,  hogy a  jelenleg  elkészített  tanulmányterv  rendezési 
tervmódosítást  nem igényel.  A pályázat  kiírásával  kapcsolatos  kérdésre elmondta,  hogy a 
közbeszerzési törvény szerint kell eljárni. A pályázathoz a jelenlegi tanulmányterv elegendő. 

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  23  fő  -  17  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

155/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  Társadalmi  Infrastrukturális  Operatív  Program TIOP 1.2.1/08/1  kód-
számú Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közműve-
lődési  tanácsadó szolgálat  infrastrukturális  feltételeinek kialakítása  című 
pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  a  Társadalmi 
Infrastrukturális  Operatív  Program  TIOP  1.2.1/08/1  kódszámú  Agóra-multifunkcionális 
közösségi  központok  és  területi  közművelődési  tanácsadó  szolgálat  infrastrukturális 
feltételeinek  kialakítása  című  pályázati  kiírására  benyújtásra  kerüljön  az  Aba-Novák 
Kulturális Központ bővítése az alábbiak szerint:

A projekt teljes bruttó bekerülési költsége: maximum 1.887.846.341 Ft
A támogatás összege: maximum 1.748.344.770 Ft
A fejlesztéshez szükséges önerő: maximum 139.501.571 Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  maximum 
139.501.571 Ft önerő biztosítására, amelyet a 2009., 2010. évek költségvetési rendeletében 
biztosít.
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Határidő: 2009. 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

III.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  Polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

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

27. napirendi pont
Tájékoztató  a  Tiszaligeti  Termálfürdő  és  Rekreációs  Központ  építészeti-műszaki 
tervpályázatának lebonyolításáról

Pataki  Ferenc:  A  Tiszaligeti  Termálfürdő  tervezése  a  harmadik  olyan  országos  nyílt 
tervezési versenypályázat, amelyet  Szolnok Megyei Jogú Város  Közgyűlése kiírt. A három 
tervpályázat  közül  a  Termálfürdő  volt  az,  amely  komplexitásából  adódóan  a  legnagyobb 
kihívást jelentette a pályázó építészek számára. A Közgyűlés 2007. novemberi ülésén döntött 
a pályázat kiírásáról. A tervpályázat lebonyolításának legfontosabb eseményeit az anyaghoz 
mellékelt  zárójelentés  tartalmazza.  A  bíráló  bizottság  értékelte  a  pályázatokat  és 
megállapította,  hogy  a  pályázóknak  a  kiíró  összes  elvárását  teljesítő  tervjavaslatot  nem 
sikerült  elkészíteni,  illetve  leadni.  I.  díj  nem  került  kiosztásra.  A  díjazottak  közül  két 
pályamunka II. helyezést,  egy III. helyezést ért el, és egy pályamunka megvételt  nyert.  A 
zárójelentés tartalmazza azokat a megállapításokat,  amelyet  a bíráló bizottság fogalmazott 
meg a kiíró önkormányzat számára a tovább-tervezéshez. A szakmai véleményekből alakult 
ki az a részletes tervezési program, ami az anyag részeként szerepel. 

K é r d é s e k:

Radócz Zoltán: Milyen szempontok alapján, és ki fogja kiválasztni, hogy a három koncepció 
közül melyik valósuljon meg? A határozat 2. pontja szerint már egyáltalán nem kerül vissza a 
téma a közgyűlés elé? Ha az engedélyes tervek is elkészülnek, akkor a 2008. június 30. rövid 
határidőnek tűnik. Ez teljesíthető? Mennyi lesz a tervezési költség?

Szalay Ferenc:  Tárgyalásos közbeszerzés a program maga,  tehát  ez fog dönteni  és az ár 
jelentősen meg fogja határozni, hogy kit választanak. A kiválasztást követően a Közgyűlés 
tájékoztatva lesz. Köszönetét fejezte ki a bíráló bizottságnak, és az elnökének Dr. Szegedi 
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Károlynak, valamint Pataki Ferencnek, akik 18 pályázatból választották ki a kettőt,  illetve 
egyet. 

Pataki  Ferenc kiegészítésképpen  elmondta,  hogy  az  említett  hirdetmény  nélkül  induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást akkor is le kellett volna folytatni, hogyha van I. helyezett. 
Ezt a közbeszerzési törvény írja elő. Egyszerűbb lett volna az első helyzet, mert akkor nem 
három tervező szervezettel kellett volna ezt az eljárást lebonyolítania. Ha van I. helyezett, 
akkor  lett  volna  olyan  tanulmányterv  pályamű,  ami  kisebb változtatásokkal,  vagy kisebb 
korrekciókkal  alkalmas  lett  volna  a  megvalósításra.  Jelenleg  nem  erről  van  szó.  A 
közbeszerzési  eljáráson  részt  vevő  tervező  szervezeteknek  nem  a  saját  munkájukat  kell 
továbbfejleszteni,  hanem  ezért  született  a  részletes  tervezési  program.  Ezeknek  a 
szervezeteknek  a  tervezési  program  alapján  egy  teljesen  új  házat  kell  tervezniük.  A 
határidővel kapcsolatban elmondta, hogy az időpont a tervezési szerződés megkötésére szól. 
Természetesen  rövidebb  határidőt  bármelyik  tervező  vállalhat.  Elmondta  még,  ha  a 
Közgyűlés a terveket látni kívánja, annak semmi akadálya nincs, de magához a tervezéshez a 
rendelkezésre álló tervezési program szolgál. Jelen pillanatban a tervező kiválasztásán van a 
hangsúly. A  tervezési  díjról  elmondta,  hogy  a  pályázati  kiírásban  szerepelt,  hogy  a 
továbbtervezésre  vonatkozó szerződést  az  önkormányzat  a  kamarai  díjszámítási  ajánlások 
figyelembe vételével kívánja megkötni. Ez behatárolja az összeg nagyságát. A létesítmény 
összbekerülési  költsége durván 3,2 milliárd  forint,  a  díjszámítási  szabályzat  szerint  pedig 
1-1,5% az engedélyezési tervek elkészítése. 

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

H o z z á s z ó l á s o k :

Radócz Zoltán:  Zavaró,  hogy a bíráló bizottság nem adott  ki  I.  helyezést,  mert  így nem 
látszik  az  az  építészeti  háttér,  ami  az  építészeti  koncepciót  is  megversenyeztette  volna. 
Kérdéses,  hogy  a  tervező  mit  fog  tervezni.  Jó  lett  volna,  ha  a  Közgyűlés  tudott  volna 
választani  a  három  pályázatból,  hogy  melyik  a  legjobb.  Nem  örül  ennek  az  eljárási 
folyamatnak, még akkor sem, ha ez törvényes. 

Hegmanné Nemes Sára: Ez a tervpályázat a „Szolnok a Tisza Fővárosa” című a ROP-ba 
bepályázandó turisztikai attrakció fejlesztése című prioritásba lett benyújtva, mint pályázat. 
Ehhez készült egy megvalósíthatósági tanulmány, amit az AQVA Profit nevű cég készített. 
Emellett  a  vonalvezetés  mellett  kellett  az  építészeknek  a  maguk  fantázia  világát 
megvalósítani,  amit  a  későbbiekben  követniük  kell,  hiszen  a  pályázat  be  van  nyújtva. 
Tájékoztatásul  elmondta,  rossz  hír  az,  hogy  2009-2010-ben  a  Regionális  Operatív 
Programokban  nem  lesz  egyedi  projekt,  kivéve  a  belváros  rehabilitációs  pályázatok 
folytatása.  A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  a  Regionális  Tanács  hatáskörébe  utalta  azt, 
hogy döntsön a jelenlegi 2,3 milliárdos forrás fölött, ami után bezárja a kaput és nem lesz 
több egyedi projekt. A Tanács döntött és első helyen a „Szolnok a Tisza Fővárosa” pályázat 
áll. Második helyen a jászberényi Huszárlaktanya folytatása és szálloda építése folytatódik és 
harmadik  helyre  sorolták  a  debreceni  Aqvatikum  folytatását.  Amennyiben  a  pályázat 
elfogadásra kerül, akkor I. helyen a város nagyon jó eséllyel a pályázati összeget meg fogja 
nyerni. Az említett három turisztikai fejlesztés lesz már csak a régióban. Reményét fejezte ki, 
hogy  sikeres  lesz  a  pályázat,  és  egy  megvalósítható  és  üzemeltethető  fürdő  lesz  a 
Tiszaligetben.  
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Szalay Ferenc tájékoztatásul  elmondta,  hogy a  városfejlesztési  bizottság  hatáskörébe  fog 
tartozni  a  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítása.  A  bíráló  bizottság  szakmaiság 
alapján döntött.  Lehetett  volna dönteni,  hogy I.  helyezett  is legyen,  de senki nem akart  a 
szakma fölé  helyezkedni. A szakma javasolta, hogy ne legyen I. helyezett. A két második és 
harmadik  helyezett  nem érte  el  azt  a  szintet,  ami  az  I.  helyhez  kellett  volna.  Volt  olyan 
pályázat,  ami hiányos volt,  például nem lett  becsatolva a mélygarázs  terve.  Megdöbbentő 
volt,  hogy olyan  tervet  kellett  kizárni,  ami  egyébként  mindenkinek tetszett.  Valóban első 
helyen van a  régióban a turisztikai fejlesztésekben ez a program. Reményét fejezte ki, hogy a 
pályázat  nyer,  de  ha  még  sem  akkor,  a  kötvény  lesz  a  forrása  a  Tiszaligeti  fejlesztés 
megvalósításának. Az, hogy termelő beruházások vannak a városban az egy nagyon pozitív 
dolog mindenki számára, de a szolgáltatások is legalább annyi hasznot kell hogy hozzanak a 
városnak és a térségnek. A szolgáltatás alapszintje a turizmushoz és az idegenforgalomhoz 
köthető. Nagyon fontos fejlesztésről van szó. Elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

156/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  Tiszaligeti  Termálfürdő  és  Rekreációs  Központ  építészeti-műszaki 
tervpályázatának lebonyolításáról

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

1.)  A  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tiszaligeti  Termálfürdő  és  Rekreációs 
Központ  építészeti-műszaki  tervpályázatának  lebonyolításáról  szóló  tájékoztatót  és  a 
határozat 1. számú mellékletét képező „Zárójelentést” megismerte és elfogadja.

2.) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a létesítmény építés engedélyezési és vízjogi 
létesítési  engedélyezési  terveinek  elkészíttetésére  a határozat  2.  számú mellékletét  képező 
„Tervezési program” szerint. 
Határidő: a 2. pont vonatkozásában: 2008. június 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:     
önkormányzati főépítész

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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a 156/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

ZÁRÓJELENTÉS
a

Szolnok, Tiszaligeti Termálfürdő és Rekreációs Központ
építészeti –műszaki tervpályázatáról
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Szolnok, 2008. május

1. A TERVPÁLYÁZAT CÍME, KIÍRÓJA:
Szolnok, Tiszaligeti Termálfürdő és Rekreációs Központ építészeti- műszaki tervpályázata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

2. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA: 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA: 
A  szolnoki  Damjanich  Városi  Sportuszoda  és  Termálfürdő  építészeti-műszaki 
tervjavaslatának  elkészítése  a  meglévő  uszoda  területén  új  fürdő  létesítmény 
megvalósítása céljából.

4. A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
A kiíró  a megfogalmazott  tervezési  program megvalósítására  pályázati  formában keresi  a 

legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

5. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c) A tervpályázat: TITKOS

6. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE
A tervpályázati eljárást megindító kiírás a Közbeszerzési Értesítő 2007. év december hó 19. 
napján megjelent 144. számában, 19583/2007. nyilvántartási szám alatt nyert közzétételt.
A tervpályázati dokumentációt 43 szervezet (személy) vásárolta meg.
A tervpályázati  kiírás 1.8. pontja alapján a pályaművek benyújtásának határideje 2008. év 
március hó 17. napjának 24.00 órája volt.
A fenti időpontot követően a kiíró címére 18 db pályaművet kézbesítettek.
A pályaművek bontására a Bíráló Bizottság jelenlétében 2008. év március hó 21. napján, 9.00 
órai kezdettel került sor. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készült a tervpályázati eljárások 
részletes  szabályairól  szóló137/2004.  (IV.  29.)  Kormányrendelet  18.  §  (6)  bekezdésében 
foglaltak szerint.
A  Bíráló  Bizottság  megállapította,  hogy  valamennyi  beérkezett  pályaművet  határidőben 
nyújtották be, elkésettség indokával kizárásra nem került sor.
A Bíráló Bizottság a benyújtott 18 pályamű részletes vizsgálatát plenáris ülésein végezte, a 
tervpályázat értékelését 2008. év március hó 29. napján befejezte.
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A részletes  bírálat  során a Bíráló Bizottság az 5.  bírálati  sorszámú pályaművet  a  további 
bírálatból  kizárta a tervpályázati  eljárások részletes szabályairól  szóló 137/2004. (IV. 29.) 
Kormányrendelet  18.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján:  a  pályázó  a  nyílt  tervpályázati 
dokumentációban  meghatározott  tartalmi  követelményeket  nem teljesítette,  a  pályáműhöz 
nem csatolta a pinceszint – mint eltérő szint – alaprajzát. 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a tervpályázat eredményes volt.
A plenáris üléseken folytatott szakmai bírálat alapján meghozott döntéseit a Bíráló Bizottság 
a 2009. március 29-án 18.50 órakor lezárt jegyzőkönyvben rögzítette.

7. A DÍJAZOTT ÉS MEGVÉTELT NYERT PÁLYAMŰVEK FELSOROLÁSA
A Bíráló Bizottság a külön íven szövegezett  szakmai értékelése alapján az alábbi  döntést 
hozta:
1)  A 13.  bírálati  sorszámú pályaművet  a  Bíráló  Bizottság  4.000.000,-Ft  értékű II.  díjban 
részesíti.
2) A 10. bírálati sorszámú pályaművet  a Bíráló Bizottság 4.000.000,- Ft értékű II. díjban 
részesíti.
3) A 9. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság 3.000.000,-  Ft értékű III. díjban 
részesíti.
4) A 18. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság  1. 000.000,- Ft értékű  megvételben 
részesíti.

A Bíráló Bizottság a döntést tartalmazó jegyzőkönyv lezárását követően, 2008. március 30-án 
19.30 órai kezdettel bontotta fel a díjazott és megvételt nyert pályaművekhez csatolt lezárt, a 
bontás során bírálati sorszámmal ellátott borítékokat, és állapította meg a pályaművek 
szerzőinek kilétét:

A pályamű 
bírálati 

sorszáma

A pályázó 
megnevezése  

A pályázó székhelye/
lakcíme

Szerzők/munkatársak 
adatai

18 NÁNA Építész 
Stúdió

2700 Cegléd, Rákóczi 
u. 47.

Pölös István, Ilyés 
Marianna és társaik

9 ARCHAI Kft. 1165 Budapest, 
Futórózsa u. 9.

Ifj. Kövér István, id. Kövér 
István és társaik

10 MCXVI 
Építészműterem

1117 Budapest, 
Fehérvári út 35.

Borsay Attila és társai

13 STUMMER ÉS 
KHÜHN Építészek 
Kft.

2623 Kismaros, 
Vörösmarty u. 57.

Kühn Péter, Szigethy 
Barnabás és társaik

8. A BENYÚJTOTT PÁLYAMŰVEK ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE
Szolnok városa a tervpályázat kiírásával a tiszaligeti strand – uszoda fejlesztését határozta el. 
A pályázati helyszínen, nagyon szép természeti környezetben működik jelenleg is a szolnoki 
strand a kiszolgáló létesítményekkel, ülő illetve csúszdás medencékkel továbbá itt működik 
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egy télen fedett, 50 m-es medence egy új öltözőépülettel. A város korábbi fejlesztése közé 
tartozott az 50 m-es medence lefedése (sátor), az öltözőépület kialakítása és a két létesítmény 
fedett összekapcsolása. A területen található egy ún. csónakázótó is.

A zsűri összességében a pályázatot eredményesnek minősítette, megállapítva, hogy a kiírás 
túl  nagy mozgásteret  hagyott  a  pályázóknak,  ezért  mindenki  feltételezésekre  hagyatkozva 
súlyozott a lehetőségek között. Ez az aluldefiniáltság lehetett az oka, hogy csak néhány terv 
adott olyan komplex javaslatot, mely a kiíró elvárásainak sok szempontból megfelelt. Ezen 
munkák  között  sem volt  olyan  pályamű,  mely  egyértelműen  és  alapos  átdolgozás  nélkül 
megfelelt  volna  a  kiíró  által  támasztott  igényeknek.  Ebből  következik,  hogy  első  díjas 
pályamű  nem  született,  viszont  két  pályamű  kapott  2.  díjat,  egy  3.  díjat  és  egy  pedig 
megvételt. 

A bírálat szempontjai a kiírásban rögzítettek szerint az alábbiak voltak:
- A létesítmény környezetbe való illesztése
- A létesítmény építészeti színvonal
- Az előírt funkciók megvalósításának minősége és teljessége
- A különböző funkciók összhangja és célszerű elrendezése
- A parkolásra vonatozó rendeletek betartása
- A geotermikus energia hasznosítása
- Víztechnológiai megoldások
- Beruházási és üzemköltség
- Különleges megoldási javaslatok

A bizottság még további fő bírálati szempontokat iktatott be:
- Meghatározó építészeti gondolat
-. A gyalogoshíddal való kapcsolat
- A meglévő létesítmények megtartása
- Ütemezhetőség a strand és uszoda működtethetőségének szempontjából

A zsűri munkája folyamán a megadott bírálati szempontok alapján pontozta a pályaműveket. 
Ezzel a módszerrel egy objektív értékelés és sorrend született. 
A zsűrizés folyamán az elvárások legfontosabb sarokelemei kikristályosodtak, mely szerint a 
meglévő sportmedencét és a kiszolgáló öltözőépületet meg kell tartani, ez utóbbi átalakítással 
történő  integrálása  a  cél.  A  létrehozásra  kerülő  vízfelületek  között  az  átjárás  lehetőségét 
biztosítani kell. A vendég fürdőző, a fitness és a szurkolói forgalmat el kell választani (külön 
bejárat).  A  strand  területén  lévő  medencék  és  az  értékes  növényállomány  maximális 
megtartása a kívánatos. Az új fejlesztést ütemezetten kell tudni megépíteni, lehetőleg a strand 
és  a  meglévő  sportmedence  működésének  zavarása  nélkül.  A  szállodák  elhelyezésénél 
törekedni  kell  az  egész  komplexum  kiegyensúlyozott  megjelenése  mellett  a  jó 
megközelíthetőségre, az ellátás biztosítására (parkolás, gazdasági beszállítás), a fürdővel való 
összeköttetésre. Mivel a szállodák várhatóan a fürdőfejlesztéstől függetlenül, külső fejlesztő 
által jönnek létre, ezért a telkek egyértelmű kiszabályozhatósága elengedhetetlen.
A létesítmény új  gyalogos  és  kerékpáros  híddal  való  kapcsolatánál  fontos,  hogy egyfajta 
városi  tér  alakuljon ki,  mely a  találkozások és városi  rendezvények  színtere  lehet.  Az új 
uszoda  építészeti  megformálását  tekintve  legyen  emblematikus,  a  kortárs  építészet 
példaértékű alkotása, de egyúttal törekedjen a  környezet értékeihez való illeszkedésre.

9. A BENYÚJTOTT PÁLYAMŰVEK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE

1. számú pályamű
A létesítmény telepítése elhibázott, öncélú, nem biztosítja a tervezett gyalogoshíddal a 
szükséges kapcsolatot. Takarékosan bánik a rendelkezésre álló területtel. Téralkotása 
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nagyvonalú, ám az egyes funkciókat és azok kapcsolatait nem sikerült kielégítően megoldani. 
Nem törekszik a környezetbe illeszkedésre, a helyi építészeti arculat megőrzésére. A meglévő 
új öltözőépület integrációja megoldatlan mind funkcionálisan, mind építészetileg. A tervezett 
létesítményhez és a leendő szállodákhoz biztosított parkolási lehetőség elégtelen.

Hibái miatt a terv részletes bírálatban nem részesül.

2. számú pályamű
A létesítmény telepítése előnytelen, a gyalogoshíd által kijelölt közlekedési tengely 
megtörése kényszeredett. A gyógyszállót védett erdőterületbe telepíti. Több részletmegoldás 
is kedvező (pl. a tér kialakítása a fürdő épülete előtt, elkülönített bejáratok az egyes 
funkciókhoz, törekvés a meglévő öltözők és medencék funkcionális integrációjára), ám 
összességében az épület környezetétől idegen, nem nevezhető egyedinek vagy 
emblematikusnak, építészeti megjelenése e környezetben nem tekinthető kívánatosnak. 

Egyes funkciók kapcsolata a többivel hibás, pl. a gyógyászati részleg átjárhatatlanul 
elkülönül az egyéb részektől. A pályamű jól kidolgozott része a geotermikus energia 
hasznosítását illetve a víztechnológiai megoldásokat tárgyaló fejezet. 

Hibái miatt a terv részletes bírálatban nem részesül.
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3. számú pályamű
Az új létesítmények telepítése megfelelő, mivel követi a korábban kialakult keretes beépítési 
rendszert  és igazodik a tervezett  gyalogoshídhoz is.  Balszerencsés  ugyanakkor  a wellness 
szálló elhelyezése (nem látható a gerincútról, megközelítése nehézkes a parkolón keresztül, 
viszonylag távol van a parkolóktól). Ugyancsak kedvezőtlen hatása a telepítési rendszernek 
az, hogy a meglévő és a tervezett 50 m-es medencék egymástól távol kerültek.
A  pályamű  biztosítja  a  szükséges  parkoló-mennyiséget,  jó  gondolat  a  parkoló-lemezek 
használata (és ez által a környezet, a növényzet óvása). Kifogásolható ugyanakkor a parkolók 
térbeli megoszlása, mivel a wellness szálló e szempontból nem megfelelően kiszolgált.
A meglévő létesítményeket nem sikerült szervesen beilleszteni az építészeti koncepcióba: a 
meglévő  új  öltöző-épület  funkcionálisan  és  építészetileg  egyaránt  idegen  test  a  tervezett 
rendszerben, a terv más meglévő épületet nem tart meg, a meglévő 50 m-es medence távol 
esik az egyéb uszodai létesítményektől, a meglévő tanmedence sorsa bizonytalan.
A tervezett létesítmény funkcionális szempontból általában megfelelő megoldást javasol. A 
pályamű helyesen különíti el a nézők és az egyéb célú vendégek forgalmát. Szerencsétlen 
megoldás  a  nyári  öltözők  alagsorba  helyezése.  Sajnálatos,  hogy  nem  különülnek  el  a 
sportolói-bírói  öltözők a  központi  öltözőtől.  Megfelelő  méretű  és  elhelyezésű  az  étterem, 
ugyanakkor jó lenne, ha a belső (a lelátót kiszolgáló) forgalomtól függetlenül illetve az utcai 
cipős  –  strandpapucsos  forgalom  keveredése  nélkül,  kívülről  is  megközelíthető  lenne. 
Turisztikai szempontból a létesítmény által kínált szolgáltatások száma, kapacitása megfelelő.
A tervezett  fürdő-épület  megjelenése  kellően  visszafogott,  bár  az  adott  környezetbe  való 
illeszkedése vitatható. Egyetlen „attrakciója”, az élményfürdő-rész fölötti üvegkupola az útról 
nem látható, a csónakázó-tó felőli oldalon is csak távolabbról. Emblematikus jelleg inkább 
csak az  épület  belsejének,  az  élményfürdő terének tulajdonítható.  Jó gondolat  a  tervezett 
gyalogoshíd felé megnyíló kilátás az étterem teraszáról.
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A geotermikus energia hasznosítása megoldott,  a víztechnológiai  megoldások megfelelőek 
(bár a meglévő 50 m-es medencével a műleírás nem számol).
A pályázat  számos értékes gondolatot  tartalmaz,  hibái miatt  azonban nem került  díjazásra 
vagy megvételre.

4. számú pályamű
Az új létesítmények telepítése kedvező, az egyes funkciók valamint az azokhoz kapcsolódó 
szállodák és sportpályák térbeli elrendezése helyes. A főépület és annak bejárata megfelelően 
igazodik a tervezett gyalogoshídhoz is. Balszerencsés a gerincúttól északra kerülő parkolók 
kialakítása, mivel értékes zöldfelületet foglalnak el és használatuk során gyalogosan át kell 
kelni a növekvő forgalmú úton.  A pályamű mindazonáltal  biztosítja a szükséges parkoló-
mennyiséget  és a parkolók térbeli  megoszlása is  megfelelő.  A meglévő keretes rendszerű 
beépítést  azonban  új  nyári  öltöző-blokkok,  büfé  és  kölcsönző  létesítésével  balszerencsés 
módon megbontja.
A pályamű megfelelő figyelmet fordít a meglévő, jelentősebb létesítmények (a meglévő új 
öltöző-épület, az 50 m-es medence, a tanmedence) megőrzésére, használatára.
A  tervezett  létesítmény  funkcionális  szempontból  általában  elvileg  megfelelő  megoldást 
javasol.  A  sportuszodai  épületrészben  törekszik  a  nézők  és  az  egyéb  célú  vendégek 
forgalmának  elkülönítésére,  ám az  így  kialakuló  forgalmi  rend  meglehetősen  zavaros.  A 
nézők  jegyvásárlása  megoldatlan,  és  az  új  épületrész  öltözőit  használók  jegyvásárlása  is 
nehézkesen szervezhető meg. A sportolói-bírói öltözők nem különülnek el a többi öltözőtől. 
A megvásárolt  szolgáltatások igénybevételének ellenőrzése több ponton is megoldatlannak 
tűnik.  Sem  a  szauna,  sem  a  fodrászat-kozmetika  nem  működtethető  önállóan.  A  nyári 
öltözőblokkok betelepítése a strand belső, intimebb területeire helytelen megoldás.
A  turisztikai  szolgáltatások  mennyisége  elégtelen,  funkcionálisan  rossz  helyre  telepített 
(éttermet a tervezett épület nem tartalmaz).
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A tervezett fürdő-épület megjelenése bár visszafogott, de nem kellően kimunkált, némi ipari 
jelleget  hordoz,  az  adott  környezetben  idegen.  Amint  az  a  műszaki  leírásból  kitűnik,  a 
pályázó szándéka szerint az emblematikus jelleget nem az épület, hanem az előtte kialakuló, 
fáklyákkal megvilágított köztér szolgáltatná: érdekes gondolat, de a tervezési feladatnak nem 
megoldása. A meglévő új öltöző-épület az új építészeti környezetben idegen test marad.
A beépített mintegy 19,5 ezer m2 hasznos alapterület indokolatlanul soknak tűnik.
A geotermikus  energia  hasznosítása  megoldott,  a  víztechnológiai  megoldások lényegében 
megfelelőek.

A pályamű erényei leginkább a telepítésben jelentkeznek, a további részletekben (funkciók 
teljessége és összhangja, közlekedési rendszer, építészeti megjelenés) már kiütköznek a mű el 
nem hanyagolható hibái. Ennek okán a pályamű nem került sem díjazásra, sem megvételre.
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5. számú pályamű

A pályamű több területen is jó megoldást nyújt (telepítés és környezetbe illeszkedés, külső-
belső  forgalmi  rend,  a  funkciók  teljessége-összhangja,  építészeti  minőség,  emblematikus 
jelleg, építési ütemezhetőség, eladható turisztikai termék), ám egy kötelezően benyújtandó 
munkarész,  a pinceszinti  alaprajz hiánya miatt a bíráló bizottság kénytelen volt kizárni az 
értékelésből.

6. számú pályamű

A létesítmény telepítése elhibázott. Nem illeszkedik sem az adott környezetbe, sem a helyi 
építészeti arculathoz. A létesítmény építészeti színvonala átlagos, emblematikus jelleget nem 
hordoz.  Az  előírt  funkciók  nem  valósulnak  meg  teljes  körűen  illetve  az  elvárható 
minőségben,  összhangjuk,  egymással  való  kapcsolatuk  is  hagy  kívánni  valót.  A 
víztechnológiai megoldások alapvetően megfelelőek, de a geotermikus energia hasznosítása 
nem  kapott  megfelelő  hangsúlyt.  A  parkolás  kérdése  alapvetően  megoldott,  fejlesztésre 
szorul. A tervezett, több mint 18 ezer m2 hasznos alapterület indokolatlanul sok. 

Hibái miatt a terv részletes bírálatban nem részesül.

7. számú pályamű
A terv a kiírás elvárásainak csak részben megfelelő építészeti és műszaki megoldások miatt 
részletes bírálatban nem részesül.

8. számú pályamű  
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A terv nem törekszik a környezetbe való illeszkedésre, feltűnően sok épülettel oldja meg a 
feladatot. Karakteres építészeti állásfoglalás. A kiírásnak megfelelően biztosítja a funkciókat, 
de rossz elrendezésben. A  főbb egységek között nem biztosítja a fedett, zárt kapcsolatot. A 
funkciók egyidejű jó működtetésésnek hiánya miatt a terv részletes bírálatban nem részesül.

9. számú pályamű  
Az egy tömegben elhelyezett  funkciókat tartalmazó épület  a telek északi oldalára kerül, a 
gyaloghíd  tengelyére  szervezett,  hangsúlyos,  jó  főbejárati  megközelítéssel,  a  sportuszoda 
nézőközönségének  különválasztásával.  A  hosszan  elnyúló,  egységes  tetőrendszer  alá 
szervezett  létesítmény kissé nyomasztó nagyságát  oldja a centrális  előcsarnok bejáratának 
konvex teresedése a nagyméretű üvegfalakkal, valamint az igényes építészeti megformálású 
és  anyaghasználatú,  a  liget  hangulatához  jól  illeszkedő,  visszafogottan  játékos,  amorf 
tömegkialakítás.  
A beruházás ütemezhető, a később építendő szállóegységek az épület két végén helyezkednek 
el,  külön  kialakított  telkeken,  a  sport  részleghez  jól,  a  rekreációs  részleghez  kevésbé 
szerencsés kapcsolattal. A tervező példamutatóan integrálta a meglévő öltözőépület.
A sportöltözők nagyon jó funkcionális kialakításúak, az élményfürdőé megfelelő méretű, de a 
forgalomszervezés és a kényszer útvonal szempontjából hibás.
A sportuszoda jól megoldott működésű egység, de csatlakozása a strandhoz nem nagyvonalú, 
illetve télen az élményfürdővel való direkt kapcsolat is hiányzik, pedig megoldható lenne.
Az élményfürdő terjengős alapterületű, az egykori szolnoki várat idéző medence-kialakítás 
ötletes.  A  wellness  részleg  jól  szervezett,  és  elegendő  pihenőterülettel  rendelkezik.  A 
gyógyászati  részlegben  a  gyógymedence  és  a  gyermekmedence  túlságosan  közel  került 
egymáshoz. 
A mozgásukban korlátozottak közlekedési lehetősége megfelelő.
A  meglévő  strand  medencéi  megmaradnak,  az  új  medencék  a  meglévőkhöz,  illetve  az 
épülethez zsúfolt elhelyezéssel, túl közel kerülnek. 
A helyiségek gépi szellőzését a terv központi befúvással és elszívással oldja meg, melyhez 
megfelelő méretű és mennyiségű gépházakat tervezett,
A vendéglátó egység az élményfürdő emeletére kerül, a strand felöl is megközelíthető tágas 
terasszal, a konyha alatta, a földszinten, a gazdasági udvarnál helyezkedik el és a sétányhoz 
kapcsolódó földszinti önálló éttermi egységet is kiszolgál.
A  főtömegen  kívül  elpotyogtatott  egyéb  épületek  (pl.  nyári  öltözők)  a  meglévő  értékes 
növényzetű zöldterületet kedvezőtlenül szabdalják szét, bár térburkolatokat csak a megfelelő 
mennyiségben alkalmaz, extrák nélkül.
A parkoló  a  sétány túloldalára  kerül,  az  épület  helyével  együtt  túl  sok meglévő  fa  kerül 
feláldozásra

A létesítmény alapterülete
-   az épület bruttó alapterülete  11270 m2.
Bekerülési költség
- összesen: 3.810 MFt
Közműigények
- Víz 123.000 m3/év
- Kommunális szennyvíz: 25.000 m3/ év
- Víztechnológiai szennyvíz: 91.500 m3/év
- Elektromos energia 4.0 Millió kWh/év
- Földgáz 0,274 Millió m3
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10. számú pályamű  
Az együttes megjelenése kiegyensúlyozott hangulatot áraszt, anyaghasználata különleges, a 
fürdőkultúra magasabb szintjeit célozza meg. Egyértelmű építészeti gondolat hatja át a tervet, 
ez  pedig  a  MINŐSÉG,  legyen  az  az  épített  környezet,  a  használt  anyagok  illetve  a 
szolgáltatás  minősége.  Szolnok  városnak  egy  olyan  fürdő  terveit  kínálja,  melynél  a 
kikapcsolódást nem a disneyland jellegű élményelemek és az ehhez tartozó környezeti giccs 
adja, hanem egy letisztult,  világos szerkesztésű együttes, ahol jól érzi  magát a részletekre 
adó,  igényes  fürdővendég.Az  épület  karakterét  tekintve  a  városban  intenzíven  meglévő 
modernista hagyományokat folytatja, a kortárs építészet nyelvén. 
A megközelítést illetően figyelembe veszi a gyalogos hídat, de nem kezeli fő kompozíciós 
elemként.  Az épületegyüttes előtt  egy városi  teret  hoz létre,  mely biztosítja a színvonalas 
megérkezést.  Jól  választja  szét  a  elkülönítendő  bejáratokat,  így  a  főbejárat  az  együttes 
középpontjába kerül, a szurkolói bejárat pedig ettől távolabb az 50 m-es medence túloldalára. 
Jó megoldás a fitness rész külön megközelítése. 
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A  főbejárati  csarnokon  keresztül  történő  strand-forgalom  átvezetése  problémát  jelent  a 
funkciók szervezésében, mert így az 50 m–es medence és a  wellness rész nem átjárható. Az 
öltözők pince szinten történő elhelyezése nem ideális, de az épületkubatúra és az átláthatóság 
miatt  jó  megoldásnak  tűnik.  A  sportolói  öltöző  kialakítása  nem  megfelelő,  csapatok 
öltözésére  nem alkalmas,  a  wc-k  száma túlméretezett.  Bírói  öltözőt  nem létesít.  A pince 
gépészeti tereinek kihasználása optimális, gondol a strand időszakosan használt eszközeinek 
raktározására is. A szolgálati parkoló is jól használható, rámpáját több célra is lehet használni 
(be- és kiszállítás).  A wellness és élményfürdő területe jól meghatározott,  átlátható,  külön 
erénye  a  családosok  számára  létesített  pihenő  és  gyerekfelügyelet.  Szép  gondolat  az 
elkülönített, csendes pihenőtér is. A szauna-csoport jól illeszkedik a többi funkcióhoz, külön 
előnyös a fitness részből való megközelíthetősége. A sportmedence lelátó szervezése jó, a 
FINA  szabálynak  megfelelő  kiegészítő  funkciók  viszont  hiányoznak.  A  gyógyászat 
pozicionálása a terv egészét nézve megfelelő, de optimálisabb lenne egy bejárathoz közelebbi 
hely. Az irodák elhelyezése előnyös. Az komplexumban található vendéglátóipari egységek 
mennyisége jó, helyzetük is előnyös.
A  strand  területén  annyi  kiegészítés  történik,  ami  szükséges  a  kultúrált  fürdőzéshez.  A 
csónakázótó  környezetét  is  szépen rendezi.  Ütemezhető,  mivel  a  meglévő medencével  és 
öltözőépülettel nem foglalkozik, ezért ezek üzemelése is zavartalan lehet az építkezés alatt. 
Egyrészt előnye a tervnek, hogy a meglévő épületek helyén épít, így fákat nem kell kivágni, 
viszont a strand folyamatos működését nem tudja biztosítani.
Komoly hibája a tervnek, hogy nem teremt kapcsolatot a már meglévő 50 m-es medencével, 
így a vízfelületek nem átjárhatóak, illetve a wellness és a sportmedence között sincs szerves 
kapcsolat.  A szállodák  helye  szervezés  szempontjából  előnyös,  viszont  a  működtetéséhez 
nem elegendő a rendelkezésre álló terület. A terv összességében nagyon magasszintű, ezért 
díjazása javasolt.

A létesítmény alapterülete
-   az épület bruttó alapterülete  20700 m2.
Bekerülési költség
- összesen: 5.250 MFt
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11. számú pályamű  
A feladatot egy hatalmas összefüggő épülettel oldja meg, ezzel a strand parkjából túl nagy 
részt  hasít  ki  az  épület  számára.  Mindent összekapcsol  mindennel,  de a kapcsolatok nem 
frappánsak.  Az  épület  nagyságából  visszaszámolva  a  beruházás  költségei  nem  hihetők. 
Komoly  funkcionális  hiba  a  lelátó  elkülönített  működtetésének  hiánya,  az  öltözők  rossz 
szervezése. Építészetileg hibásnak ítéltük meg a főbejárat funkciótlan túlhangsúlyozását,  a 
sekélyes  homlokzati  megjelenést.  Kevés  kültéri  medencét  létesít.  A  hibák  miatt  a  terv 
részletes bírálatban nem részesül.

12. számú pályamű  
Eléggé  expresszív  külső  megjelenése  nem  támogatja  a  környezetbe  való  illeszkedést. 
Funkcionális  rendszere  minden  szinten  rossz.  Nem  teremt  fedett-zárt  kapcsolatot  a 
vízfelületek között. Az új 50 m-es medence homlokzatképzése nem felel meg a funkciónak, 
zavarja  a  versenyzőket.  Pályázó  a  látványtervek  elkészítésére  nagy  hangsúlyt  fektetett, 
viszont a tervek esetében a megítéléséhez szükséges mélység hiányzik. Sem az építés, sem az 
üzemeltetés  területén  nem  törtekszik  a  gazdaságos  megoldásokra.  A  hibák  miatt  a  terv 
részletes bírálatban nem részesül.
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13. számú pályamű  
Nemes és nagyvonalú gesztusként a tervezett gyaloghíd hídfőjéhez kapcsolódva, azzal közös 
gyalogos  „főteret”  hoz  létre,  mely  az  épületegyüttes  központi  bejárati  tere.  E  tér  az 
együtteshez  méltó  méretű  és  arányú,  egységét  a  meglévő  útburkolatot  megszakításával 
érzékenyen  hangsúlyozza  Az  egyik  irányban  szimmetrikus  komponálással  a  meglévő, 
megtartott  kör  alakú  medencét  központi  elemmé  nemesíti.
A szállodák az épületegyüttes keleti és nyugati végén funkcionálisan jól kapcsolódnak.
Az épület mind a gyalogos hídról, mind a tagolt gk. parkolókból, ill. az autóbuszmegállók 
felől jól megközelíthető.
A  nagyobb  forgalmú  bejáratok  -  mintaértékűen  –  a  funkciók  szerint  elválasztva,  de  a 
központi térről nyílnak, míg a többi bejárat a sétány felől a belső egységekhez kapcsolódik.
Az épület funkcionális kapcsolatai összességében példaértékűen átgondoltak és megoldottak, 
a belső rendszer átlátható, racionális. Az egyes funkcionális egységek ellenőrizhető módon 
egymásból hiánytalanul megközelíthetőek.
A váltókabinos rendszerű öltözők elegendő számúak, jó elrendezésűek, kapcsolataik tiszták.
A meglévő uszodához jól kapcsolódik, a meglévő tanmedence áthelyezését javasolja.
A  meglévő  medencéket  a  tervezett  belsőkhöz  jól  kapcsolja,  a  meglévő  csúszdák 
áthelyezésére ad javaslatot.  Tagolt,  de visszafogott  formálású új medencéivel  a megtartott 
medencék formáját hangsúlyozza.
A strand szabadtéri területe felé fordul, de a többi funkciótól tapintatosan elkülönül.
Az épületcsoport ligeti sétánnyal párhuzamos sávba rendezésével a strand területe egységes, 
szabad marad. A megtartott és tervezett medencék távolságai, arányai kiegyensúlyozottak.
A strandhoz keleten és nyugaton is javasol nyári bejáratokat.
Büféket, éttermet és üzleteket is tervez, jó funkcionális kapcsolatokkal.
Korrekt  számítással  igazoltan  elegendő  számú  gk.  parkolót  a  tervezési  területen  tagoltan 
helyezi el.
Az  épületegyüttes  keleti  és  nyugati  végét  hangsúlyozó  két  arányos  tömeget  javasol.  A 
szállodák  a  megfelelő  belső  funkcionális  egységhez  példaértékűen  kapcsolódnak,  külső 
megközelítési lehetőségük korrekten megoldott.
Nyitottságával,  átlátásaival  alapvetően  a  fürdőt,  a  természetet,  az  élményt  hangsúlyozó, 
visszafogott  megjelenésű,  magas  minőségű  épületegyüttes.  A  tervezői  szándékhoz, 
alapgondolathoz az építészeti formálás jól illeszkedik, következetesen segíti azt. 
A ligeti sétány felőli homlokzatok még javíthatóak.
A kompozíciós elvhez illeszkedően racionálisak, korszerűek. A nagyméretű zöldtető felületek 
tervezése a meglévő természeti környezetet értékelő szép gesztus.
Az intenzív használatú helyek kivételével csak minimálisan szükséges burkolatot javasol, a 
tóparti büfé sáv értékes gondolat.
A meglévő öltözőépületet nem tartja meg, ennek következtében viszont szinte egyedülállóan 
tiszta  funkcionális  elrendezést,  a  strand  felé  egységesen  nyitott  megjelenést  kínál.   A 
tanmedencét és a csúszdát áthelyezi.
A funkciók jó elválasztása következtében az épületegyüttes építése több szakaszra bontható.
A létesítmény kapcsolata a gyalogos és kerékpáros híddal minden tekintetben példaértékű.

A létesítmény alapterülete
-   az épület bruttó alapterülete  11270 m2.
Bekerülési költség
- összesen: 3.205 MFt
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Közműigények
- Víz 152.000 m3/év
- Kommunális szennyvíz: 48.000 m3/ év
- Víztechnológiai szennyvíz: 96.000 m3/év
- Elektromos energia 7.9 Millió kWh/év
- Földgáz 0,45   Millió m3
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14. számú pályamű  
Az  egyes  funkciók  túlzott  szétválasztásából  eredően  az  épület  együttes  igen  különböző 
méretű és arányú tömegekre esik szét. 
Sok a meglévő és megtartott elem, de e jellemző láthatóan hátráltatta e tervet a kívánatos 
kapcsolatok létrehozásában.
Az autóbusz megállók, ill. a gépkocsi parkolók az egyes funkcionális egységeket egyenlőtlen 
arányban szolgálják ki.
Az elválasztott funkciók egymástól kedvezőtlenül távol lévő bejáratokat eredményeztek Az 
élményfürdő  főbejáratának  helye  kedvezőtlenül  félreeső.  A  gyalogos  és  kerékpáros  híd 
hídfőjéhez a strand főbejárata közel van, de a tervben nem megoldott.
A funkcionális  egységek  egymástól  túlzottan  elkülönülnek,  közöttük  az  átjárhatóság  nem 
megoldott és nem is valósítható meg.
A sportszálló tervezett új uszodaépület emeletráépítéseként kezelése hiba.
A fő épület tömegei bonyolult belső kapcsolatrendszerre épülnek, nem harmonikusak.
Az élményfürdő épülettömege nem alkalmas emblematikus elemnek.
A megtartott öltözőépület és az új épületek között nincs építészeti kapcsolat.
Sok meglévő elemet tart meg, de ez nem válik az épületegyüttes előnyére.

15. számú pályamű  
A létesítmény telepítése hibás. A tó déli oldalára a meglévő erdőbe épületet  helyez,  ill.  a 
termálvizes kutakra ráépíti.
A funkcionális kapcsolatai zavarosak.
A tervezett  attraktív külső burok megoldatlan szerkezeti  és funkcionális  elrendezést  takar.
A terv ábrázolása több helyen nem értelmezhető.
A terv befejezetlen, a fenti okok miatt a terv részletes bírálatban nem részesült.
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16. számú pályamű
A gyalogos és kerékpáros híddal kapcsolatot nem tervez, hiba, hogy a híd hídfője helyén 
gépkocsi parkolókat tervez.
A funkcionális kapcsolatai megoldottak. A kör alakú medence fölötti híd - központi elem- 
látványos, de funkcionális kérdéseket vet fel.
A parkolókat korrekten méretezi, de a ligeti főút túloldalára helyezi el.
Az uszoda blokk racionális belső elrendezésű.
Tömegformálása látványos, a meglévő megtartott öltözőépületet építészetileg integrálja.
A tervezett tóparti stégrendszer arányosan, szépen megoldott.

17. számú pályamű
A megtartott elemek nyújtotta adottságra érzékenyen reagáló tömegláncot hoz létre.
A  gyalogos  és  kerékpáros  híddal  nem tervez  kapcsolatot.  A  ligeti  főút  mindkét  oldalán 
egyenletesen elosztott parkolókat tervez.
A főbejárat helye jól megválasztott.
A belső funkcionális  kialakítás  több helyen  zavaros (a szaunánál  utcai  és cipős forgalom 
keveredik, az ellenőrzési pontok nem megoldottak, a lelátó megközelítése nem megoldott)
A gyógyszálló az élményfürdőtől távol esik.
A megtartott öltözőépületet példaértékűen körbeépíti.
A versenyuszoda tervezett üvegfelülete használati hátrányokkal jár.
Az élményfürdő medencetere szép megoldás.
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18. számú pályamű
A meglévő strandbejáratot, nyári öltözőket és az új öltözőépületet megtartja, az egymáshoz 
kapcsolt tömegekből álló új épületegyüttest a terület észak-nyugati részén helyezi el.
Az új főbejáratot a liget főútja felől, a gyaloghíd hídfőjétől távol, kissé takartan helyezi el.
Négy, funkcionálisan jól osztott és elhelyezett bejáratot tervez:
- meglévő és megmaradó strandbejárat,
- meglévő és megmaradó új öltözőépület,
- új közös főbejárat,
- sportolói bejárat.
Az épület funkcionális kapcsolatai összességében átgondoltak és megoldottak, Az egyes 
funkcionális egységek egymásból megközelíthetőek, az ellenőrzési pontok kialakíthatóak.
Az akadálymentes megközelítés minden funkcionális egységnél megoldott.
Az előcsarnokban a néző és a fürdőlátogató vendég forgalom keveredik.
A strand öltözőket megtartja, az uszoda, élményfürdő, gyógyászat részére két szintes, külön 
női férfi oldallal rendelkező, ezer fős öltözőt tervez, a fittness és wellness egységek külön 
öltözőt tartalmaznak.
A meglévő úszómedencéhez lelátóval történő kapcsolódása példaértékű, a sportolói öltözők 
és  az  uszodatér  kapcsolata  racionális,  a  lelátók  –  helyesen  -  az  előcsarnokból  és  az 
uszodatérből is megközelíthetőek.
Az élményfürdőben az  északi és déli oldalon is üvegezett felületű, felülvilágítókkal ellátott, 
két szintes térben tervezett medencék játékos, íves vonalúak, arányosak.
Gyógyászat az élményfürdő galériaszintjét képező egysége jól elkülönített, az első emeleten a 
gyógyszállóhoz kapcsolódása megoldott.
A szabad terület déli részén, a meglévő sétányhoz kapcsolva tervez új burkolt felületeket és 
medencéket.
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Az  előcsarnokhoz  egy  üzlet  kapcsolódik,  az  előcsarnokba  és  az  élményfürdő  felé  is 
kiszolgálást nyújtó büfé elhelyezése kedvező.
Elegendő, összesen 290 parkolót tervez, ennek 2/3-át a ligeti főúttól északra, 1/3-át a terület 
nyugati határán helyezi el
A  gyógyszállót  az  épület  együtteshez  keleti  irányban  –  a  gyógyászati  részleghez  -,  a 
sportszállót déli irányban – az uszodacsarnokhoz jól kapcsolva helyezi el.
Az  uszodacsarnok  emblematikus  megjelenésű,  karakteres  épülettömeg,  melyet  a  többi 
funkciót  befoglaló  központi  épület  visszafogott  tömegképzésével  tovább  hangsúlyoz  és  a 
ligeti főút felől részben sajnos eltakar.
Az új épületek és a megtartott „új öltöző” építészeti disszonanciája bántó, megoldatlan.
A tartószerkezet jellemzően vasbeton és ragasztott fa, a homlokzatok meghatározó felületei a 
természetes kő burkolat, alumínium portálok és a pikkelyes cinklemez fedés.
A telken kívüli  parkolóknak és a kevés térburkolatnak köszönhetően kialakítható jelentős 
zöldfelület, a központi épületen kialakított – használható – zöldtető szép megoldás.
Jellemzően a meglévő sétányokat tartja meg, új térburkolatot csak az új medencékhez tervez.
Jó  megoldás  a  strand  főbejárat  és  az  öltözők  megtartása,  az  „új  öltöző”  épületet  idegen 
elemként tartja meg.
A strand az építés alatt kis korlátozással működhet, a korlátozást csak az új medencék 
építése, ill. az úszómedencéhez való szoros kapcsolódás okozza.
A gyaloghíd hídfőjétől  a főbejárat  kissé távol esik, a gyaloghídról  feltáruló látványként  a 
gyógyszálló helyett az élményfürdő vagy az uszoda szerencsésebb lenne.
Az élményfürdő részére tervezett gépészeti terek alulméretezettek.
A  szellőző  gépházak  csak  szövegben  jelennek  meg,  a  nagy  méretű  gépészeti  vezetékek 
(szellőzők) csak részben vannak ábrázolva.

A létesítmény alapterülete
-   az épület bruttó alapterülete  9900 m2.
Bekerülési költség
- összesen: 4.209 MFt
Közműigények
- Víz 110.000 m3/év
- Kommunális szennyvíz:   50.000 m3/ év
- Elektromos energia 1,1 Millió kWh/év
- Földgáz 1    Millió m3/ év
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11. A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

A zsűrizés folyamán az elvárások legfontosabb sarokelemei kikristályosodtak, mely szerint a 
meglévő sportmedencét és a kiszolgáló öltözőépületet meg kell tartani, ez utóbbi átalakítással 
történő  integrálása  a  cél.  A  létrehozásra  kerülő  vízfelületek  között  az  átjárás  lehetőségét 
biztosítani kell. A vendég fürdőző, a fitness és a szurkolói forgalmat el kell választani (külön 
bejárat).  A  strand  területén  lévő  medencék  és  az  értékes  növényállomány  maximális 
megtartása a kívánatos. Az új fejlesztést ütemezetten kell tudni megépíteni, lehetőleg a strand 
és  a  meglévő  sportmedence  működésének  zavarása  nélkül.  A  szállodák  elhelyezésénél 
törekedni  kell  az  egész  komplexum  kiegyensúlyozott  megjelenése  mellett  a  jó 
megközelíthetőségre, az ellátás biztosítására (parkolás, gazdasági beszállítás), a fürdővel való 
összeköttetésre. Mivel a szállodák várhatóan a fürdőfejlesztéstől függetlenül, külső fejlesztő 
által jönnek létre, ezért a telkek egyértelmű kiszabályozhatósága elengedhetetlen.
A létesítmény új  gyalogos  és  kerékpáros  híddal  való  kapcsolatánál  fontos,  hogy egyfajta 
városi  tér  alakuljon ki,  mely a  találkozások és városi  rendezvények  színtere  lehet.  Az új 
uszoda  építészeti  megformálását  tekintve  legyen  emblematikus,  a  kortárs  építészet 
példaértékű alkotása, de egyúttal törekedjen a  környezet értékeihez való illeszkedésre.
A  zsűri  ajánlása:  a  város  a  továbbtervezés  számára  állítson  össze  egy  konkrét  tervezési 
programot  a  fenti  összefoglaló  alapján.  Fontos,  hogy  a  program  illeszkedjen  a  város 
elvárásaihoz illetve a rendelkezésre álló pénzügyi keretekhez. A főépítészi kontroll biztosítsa 
a példamutató építészeti minőség létrejöttét.
A továbbtervezést a 2. ill. a 3. helyen díjazott irodák bevonásával javasoljuk.

Szolnok, 2008. május 7.                              

A zárójelentést a Bíráló Bizottság társelnökének
és jogi szakértőjének közreműködésével

összeállította

Pataki Ferenc
önkormányzati főépítész

A Bíráló Bizottság titkára
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a 156/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete:

SZOLNOK, TISZALIGETI
Termálfürdő és Rekreációs Központ

tervezési program
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Tervezési program
Telek
A  fürdő  a  város  egyik  legkedveltebb  zöldterületén,  a  rekreációs  célú  intézmények  és 
közparkok együttesét alkotó Tiszaligetben fekszik.
A fürdő közvetlen szomszédságában különböző szálláshely-szolgáltató létesítmények (hotel, 
motel és kemping) és sportpályák helyezkednek el. Déli oldalon az ún. Csónakázó tó és az azt 
körülvevő parkerdő határolja.
A létesítmény a területet feltáró gyűjtőút, a Tiszaligeti sétány a településrész súlypontjában 
található.
A  városközpont  és  a  Tiszaliget  közvetlen  összekötésére  az  önkormányzat  gyalogos  és 
kerékpáros híd megépítését tervezi, melynek bal parti hídfője a strandfürdő területével egy 
magasságban csatlakozik a Tiszaligeti sétányhoz.
Telepítés
Az épületegyüttest az alábbi szempontok szerint kell telepíteni:
Az épületegyüttes úgy legyen elhelyezve, hogy az épületek térfalat alkossanak a Tiszaliget 
sétány  és  a  belső  strand  között.  Az  épülettömegek  alkossák  a  külső  és  belső  terek 
elválasztását, zárt védett strandteret kialakítva.
A külső karéjban elhelyezett  épülettömeg kialakításával  a strand megőrzi  a belső,  értékes 
növényállományt.
Az  épület  főbejárata  az  új  Tisza-híd  érkező  pontjára  essen.  A  főbejárattól  az  összes 
rendeltetési egységet meg kell tudni közelíteni, épületen belül.
Az épületegyüttes sport funkciói a telek nyugati  oldalára,  míg az élményfürdő funkciók a 
keleti oldalra kerüljenek.
A sport és gyógyszálloda külön tömegben legyen elhelyezve.
A sportszálloda a telek nyugati, míg a gyógyszálloda a telek keleti oldalán.
A  szállodáknak  önálló  telkeket  kell  kialakítani,  a  külső  befektetőcsoportok  érdekeinek 
figyelembevételével.
Az  épületek  nem  kerülhetnek  át  olyan  helyrajzi  számú  telekre,  mely  közterületként 
nyilvántartott.
A  parkoló  szükségletet  saját  telken  kell  megoldani,  melyből  min.  80  db  parkolóhelyet 
mélygarázsban kell kialakítani.
A  gyalogoshíd  érkező  területrét,  reprezentatív  parkként  kell  kialakítani.  Erre  a  területre 
parkoló nem telepíthető.
A szállodák parkolását a szállodák alatti mélygarázsban kell megoldani.
A területen lévő jelenlegi parkolókat meg kell tartani.
Ki kell alakítani olyan parkolási lehetőséget, ami fedett összeköttetésben van az épületekkel.
Tájolás
A funkcionális egységeket az alábbi tájolási elvek szerint kell telepíteni:
Az új sportmedence a meglévővel párhuzamos, Észak-déli tengelyű, melynek nyugati oldalán 
van a nézőtér.
A nézőtérről be lehessen látni a strandterületre.
Az élményfürdő  Kelet-nyugati  tengelyű.  A hosszoldalak  mentén  mindkét  oldalról  nyitott, 
áttört szerkezetekkel.
A szállodák hossztengelyei észak-dél irányúak legyenek.
Ütemezés
Az épületegyüttest több ütemben lehessen kialakítani.

3. ütem: Sportuszoda és élményfürdő. 
4. ütem: Sportszálloda és gyógyszálloda. 

Funkcionális kapcsolatok
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Az  épületet  úgy  kell  kialakítani,  hogy  az  egymástól  eltérő  egységek  épületen  belüli 
közlekedőkkel  legyenek összekapcsolva,  és  szabad átjárhatóság  legyen  az egyes  funkciók 
között.  Ez  az  üzemeltetést  egyszerűsíti,  valamint  a  vendégek  részére  lehetővé  teszi  több 
különböző szolgáltatás egymást követő használatát. A különböző funkciókat automata kapuk 
választják el egymástól, mely különösebb felügyelet nélkül is üzemeltethető.
A teljes épületet az akadálymentesség tervezési irányelvei szerint kell kialakítani.

Bejáratok
Az épület együtteshez az alábbi bejáratokat kell biztosítani:

1. Központi bejárat az aulába
2. Nyári és hétvégi csúcsforgalom esetén nyári strandbejáratok
3. Sportrendezvények idején külső, nézőtéri bejáratok
4. Sporttechnológiának megfelelő önálló bejáratok (bíró, csapat, közvetítés, rendezvény)
5. Szállodák felöli kapcsolatok
6. Gépészeti rendszerek külső, önálló kapcsolata.
7. Étterem kiszolgálására, feltöltésére és szervizelésére alkalmas önálló bejárat.
8. Strandfelszerelés és sportbolt

Aula
Központi  aulát  kell  kialakítani,  ahonnan  a  vendégforgalom  az  igénybe  vett  szolgáltatást 
könnyen elérheti. Az aulából a következő egységeket közvetlenül el kell érni:

1. Információs pult és pénztár
2. strandterület (öltözők érintése nélkül)
3. központi öltözőblokk
4. meglévő, új öltözőépület
5. étterem
6. üzemeltetői iroda
7. szépségfarm

Öltözök
Minden  öltöző  kialakításánál  létfontosságú  az  utcai  cipős  és  a  papucsos  közlekedés 
elválasztása.  Az  öltözőket  a  37/1996.  (X.18.)  NM  rendeletnek  (rendelet  a  közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről) megfelelően kell kialakítani.
A belső öltözőket 1600 szekrényesre kell kialakítani.
Központi öltözőblokk
Az  aulából  nyíló  központi  öltözőblokkot  a  funkcióknak  megfelelően  több  egységre  kell 
osztani. 
Az öltözőblokk kétszintes kialakítással kell tervezni.
Egységes koedukált öltözőt kell tervezni az élményfürdő részére. 
A sportuszoda öltözőszükségletét több kisebb egységre kell osztani, hogy alkalmas legyen 
sportcsapatok befogadására, illetve diákok csoportos öltözésére is. Mindkét öltözőegység az 
éppen aktuális rendezvény szerint legyen lezárható, vagy csoportosítható. 
Meglévő öltöző
A  központi  öltözőt  egészítse  ki  a  jelenleg  is  meglévő  öltözőblokk,  amit  400  fősre  kell 
bővíteni. Az öltözőblokkból legyenek elérhetőek a sportfunkciók, és az élményfürdő is.
Sportöltözők
A sportuszoda lelátója alatt két 30 fős csapatöltözőt kell kialakítani, melyeket a sportszálloda 
felől is el lehessen érni. Ugyanide kell telepíteni a bírói öltözőt is.
Strandöltözők
A  meglévő  strandöltözőket  kell  kihasználni,  minimális  belső  átalakítással,  hogy 
csúcsforgalom esetén strandbejáratként is használható legyen.
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Szaunablokk
A  meglévő  öltözőépület  felső  szintjén  található  szaunablokk  funkcionális  kialakítása, 
felosztása és elrendezése megfelel az új komplexum elvárásainak is, így új szaunablokkot 
nem kell kialakítani.

Gyógyászati központ:
A gyógyászati központot a meglévő szaunablokk mellé kell elhelyezni. Itt kell elhelyezni a 
kezelőket, valamint a hozzá tartozó pihenőterületeket is.
A gyógyászati  kezelő  egységeket  úgy kell  kialakítani,  hogy azok alkalmasak  legyenek  a 
későbbi átalakításra és programváltoztatásra.
A központnak az alábbi egységeket kell tartalmaznia:

diszpécserpult
5 db masszázshelyiség
4 db terápiás helyiség

2 db balneoterápia 
elektroterápia
fizikoterápiás helyiség

Parafangó kezelő
Súlyfürdő
Gyógyvizes fürdő
Vizesblokk
Pihenőterület

Szépségfarm:
A szépségfarm az aulán keresztül legyen elérhető, így külső és belső vendégek is könnyen 
megtalálják.

Étterem:
Az épületbe központi éttermet kell tervezni, ahol a tálaló 3 oldalra tud kiszolgálni:

1. Külső vendégek kiszolgálása
2. Élményfürdő vendégeinek önkiszolgáló ellátása
3. Strandvendégek önkiszolgáló ellátása
4.  A  sportolók,  sportolás  előtti  vagy  utáni  kiszolgálása,  az  aulán  keresztül  legyen 
megoldott, a külső vendégekkel együtt.

Sportpályák
Az épületben 4 db squashpályát, konditermet és fitnesztermet kell elhelyezni.

Sportuszoda
A sportuszodát a FINA előírásai szerint kell kialakítani.
A sportuszoda kialakításánál el kell különíteni a nézőtéri és sportolói közlekedéseket.
A sportuszoda kialakításánál az alábbi funkcióknak kell helyet biztosítani.

1. Versenymedence
2. Bemelegítő medence
3. Közvetítő stúdiók
4. VIP galéria
5. Pénztár
6. Versenyiroda
7. Ruhatár
8. Orvosi szoba
9. Úszómesteri szoba
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10. Egyesületi helyiség
11. Versenybírósági helység
12. Bírói öltözők
13. Csapatöltözők
14. Sportszertár
15. Üzemeltetői iroda
16. Büfé
17. Gépészeti helyiségek
18. Vizesblokkok
19. Összeköttetés a meglévő sportmedencékkel
20. 37/1996 rendelet szerinti pihenőterületek

Élményfürdő
Az élményfürdő területén az alábbiakat kell kialakítani:

1. Pancsoló medence 20 m2

2. Gyerekmedence 75 m2

3. Élménymedence 350 m2

4. Termálmedence 160 m2

5. Csúszdamedence 50 m2

Önálló pezsgőmedencék, vagy jacuzzik 3 × 10 m2, összesen: 30 m2

Élménymedence külső kiúszó résszel
Épületen belüli vízfelület: 15 m2

Épületen kívüli vízfelület: 415 m2

1. Élményelemek:
2 db óriáscsúszda
víz alatti levegőmasszázs, ülőpadokban, pezsgőágyak
nyak és hátzuhanyok, masszázsok
hullámlabda
gejzírsziget gejzírrel és szökőkutakkal
trópusi zuhany
a medencéken kívül el kell helyezni a gyerekmedence és pancsoló 
medence közelében egy játszósarkot, vízálló játékokkal 

2. Látványelemek
Medencék feletti összekötő híd
Vízesés
Belső trópusi növényekkel beültetett szigetek
Akvárium

3. 37/1996 közfürdő rendelet szerinti pihenőterületek
4. Éttermi kapcsolat
5. Vizesblokkok

Belső vizesblokkok, melyeket a medencéktől könnyen és gyorsan el   lehet 
érni.
Gyerekek számára speciális berendezésekkel ellátott vizesblokkok
Pelenkázó helyiség(ek)

6. Úszómesteri szoba
7. Orvosi szoba

Strandterület:
A strandterület medencéit teljes egészében meg kell tartani.
Az új külső medencéket két részre kell osztani:
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1. Az élményfürdő mellett ki kell alakítani egy zárt strandterületet.  Ez a strandterület lesz 
nyitva télen is. Az élményfürdő kiúszós medencéjét erre a területre kell telepíteni, hogy a 
kiúszó  kapcsolattal  egész  évben  kényelmesen  használható,  és  üzemeltethető  legyen.  A 
területet el kell választani a többi strandterülettől, hogy a differenciált belépőjegy értékesítése 
megfelelően működhessen.
2.  A  strandkert  területére  kell  telepíteni  a  többi  strandmedencét,  bővítve  a  jelenlegi 
szolgáltatásokat.
Élménymedencék, összesen 885 m2 vízfelülettel.
A medencéket a jelenlegi medencék és a csónakázó tó területe között kell elhelyezni,  oly 
módon, hogy a jelenlegi növényállomány minél kevésbé sérüljön.
A meglévő gépészeti akna felett kerti bárt kell kialakítani, így a területen elszórva megjelenő 
kisebb vendéglátó egységek egy helyen tudnak megjelenni.

Tó
A csónakázó tó felületén több funkciót  kell elhelyezni:
Napozó stégek, a vendégek pihenésére
Sportszer és csónak kölcsönző

Meglévő épület
A  strandterületen  található  új  öltöző  és  szauna  épületet  hozzá  kell  kapcsolni  az 
élményfürdőhöz.  Külső megjelenését át kell alakítani,  úgy hogy az épület  megjelenéséhez 
igazodjon.

Üzemeltetői helyiségek
Az épületben el kell helyezni az üzemeltetői létszámnak megfelelő szociális helységeket és 
üzemeltetői irodákat.
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Alapterületek
Élményfürdő: 3200 m2

Uszodacsarnok: 1200 m2

Konyha 350 m2

Étterem 330 m2

Öltözök: 900 m2

Mosdók 225 m2

Sportpályák: 500 m2

Wellness 330 m2

Közlekedők: 5000 m2

Üzemeltetői helyiségek: 530 m2

Medencék: 2200 m2

Gépészet   540 m2

Külső medencék 1300 m2

Meglévő strandöltözők: 1550 m2

A beruházás bekerülési költsége bruttó 3 250 000 eFt.
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Épületszerkezetek

Tartószerkezetek
A területről talajmechanikai szakvélemény készült (Tervber Kft. 2007. január), mely szerint a 
fúrások változatos Tisza ártéri talajrétegződése az alábbi:
A felszínen 1,2-1,7 m vastagságban feltöltés helyezkedik el. A feltöltés anyaga törmelékes 
homokos, barnás szürke iszap, mely alapozásra alkalmatlan. 
Alatta sárga homoklisztes sovány agyag helyezkedik el, mely közepes tömörségű, alapozásra 
alkalmas.
A  fenti  rétegek  alatt  3,8-4,5  m-től  közepes  tömörségű  sárga,  mélyebben  szürke  iszapos 
homok található.
A tervezett beépítés helyén a felső feltöltés réteg alapozásra nem javasolt. 
A területen a becsült mértékadó vízszint a terepszint közelében 84,4 mBf. szinten adták meg. 
Ennek következtében a medencéket és a közműfolyosót felúszásra kell méretezni. A talajvíz 
betonszerkezetekre gyengén agresszív hatású
Az  épület  függőleges  teherhordó  szerkezete  vegyes  hossz-  és  harántfalakkal,  valamint 
pillérekkel  készüljön.  A  falak  blokktéglából  vagy  vasbetonból,   a  pillérek  monolit 
vasbetonból készüljenek. 
A  tető  a  teljes  épületet  áthidaló  acél  rácsos  főtartókkal  készüljön  melyek  6,0  m-ként 
helyezkednek el és a talpgerendarácsba befogott vasbeton pillérekre támaszkodnak. 

Falazatok és egyéb kőműves szerkezetek
Homlokzati falak:
Hagyományos vagy könnyűszerkezetes falszerkezet (pl. Hoesch Isorock falszerkezet)

Válaszfalak:
12 cm vastag tégla válaszfal készül. (ajánlás)

Szigetelések
Talajnedvesség elleni szigetelések:
Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes, függőleges felületen készül, a rendezett terepszint 
fölé 30 cm-t felvezetve.
A  talajnedvesség elleni  szigetelés  anyaga:  1  réteg,  4  mm  vastag  SBS  modifikált, 
poliészterfátyol hordozórétegű bitumenes vastaglemez + bitumenmáz kelősítés.
Használati víz elleni szigetelések
Vizes  helyiségekben  használati  víz  elleni  bevonat  szigetelés  készüljön,  vízszintes  és 
függőleges  felületeken.  Függőleges  felületeken min.  210 cm,  illetve  a WC helyiségekben 
min. 150 cm magasságban.

Hőszigetelések, hangszigetelések     
Homlokzatok:
Előregyártott falkazettába épített nem éghető ásványgyapot hőszigetelés (pl.Hoesch Isorock 
falszerkezet)
Tetők:
Nem éghető ásványgyapot hőszigetelés
Padló:
Min.  5  cm  vastagságú,  lépésálló  szigetelés.  (pl.AUSTROTHERM  AT-N4/3,  rajta  2  cm 
vastagságú, lépésálló expandált polisztirolhab, AUSTROTHERM AT-L 23/20)
Technológiai szigetelések:
Általános padló rétegrendek
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1 réteg PE technológiai szigetelés hőszigetelés és aljzatbeton között, az aljzatbeton síkja fölé 
1 cm-t felhajtva.

Tetőfedő, bádogos munkák, nyílászárók:
Kialakítástól függően. 

Padlószerkezetek, padlóburkolatok
Minden helyiségben 8,0 cm vastag vasalt esztrich aljzat kerül. Az aljzat alapanyaga  zsákos 
kiszerelésű,  hidraulikus,  gyorsított  száradású  és  szilárdulású,  normál  bedolgozási  idejű, 
speciális esztrich.

Beltéri padlóburkolatok
Gres kőporcelán lapburkolatok
Préseléssel  tömörített  gres  jellegű  lapburkolat  készüljenek közös  folyosókon,  előterekben, 
közlekedőkben,  vizes  helyiségekben.  A  lábazatok  minden  esetben  azonos  anyagból  és 
termékből készülnek. 
Uszodakerámia lapburkolat

Beltéri falburkolatok
Mázas kerámia falburkolatok
Mázas kerámia fali csempe burkolatok a vizes helyiségekben, min.  210 cm magasságban
Épületgépészet
A tervezési feladat leírása

A terület közművekkel ellátott. Tervezési határ a telekhatár. 

Szabványok és előírások
A teljes tervezési és kivitelezési munka során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat és 
előírásokat.  A  tervanyag  a  hatályos  jogszabályi  előírások  és  a  Magyar  Szabvány  szerint 
készüljön. Minden tervezett anyag és berendezés ÉMI illetve CE minősített lehet.

Energia felhasználás és környezetvédelem
A gépészeti  rendszerek  kialakításánál  fontos  szempont  a  környezetvédelem,  a  környezeti 
terhelés minimalizálása. A tervezett funkcióból adódóan az épület éves energia felhasználása 
meghatározó lesz a teljes üzemköltségben. Ezért  a gépészeti rendszereket a legmodernebb 
technológiai  színvonalon  kell  kialakítani,  de  természetesen  a  gazdaságossági  szempontok 
figyelembevételével. A tervezett komplexum hőenergia ellátását alapvetően a rendelkezésre 
álló  geotermikus  energia  felhasználására  alapozzuk.  Az  energetikai  koncepciót  külön 
sémarajzon be kell mutatni. A komplexum éves időszaki energetikai adatait leírásban illetve 
táblázatosan  kell  ismertetni.  A  tervezett  berendezések  környezetre  káros  anyagokat  nem 
tartalmazhatnak. 

Az épületek
Az MSZ-04-140-3:  1987 előírásai  szerint  a  fűtési  hőszükségletet  Szolnokon -15°C külső 
hőmérséklet figyelembevételével kell méretezni. A nyári méretezési külső légállapot 32°C/ 
45 %RH, azaz 66,3kJ/kg.

A tervezett belső hőmérsékletek:
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Belső hőmérséklet télen (min) nyáron (max)
Uszodatér 28 °C N/A
Kezelők 22-23 °C 24°C
Folyosók 22 °C N/A
Mellékhelyiségek 18 °C N/A
Öltöző-Zuhanyzó 24 °C N/A
Kiszolgáló terek 20 °C N/A
Raktárak 16 °C N/A

Az  egyes  rendszerek  kialakításnál  a  méretezési  belső  hőmérséklet  biztosítása  mellett 
figyelembe  kell  venni  a  komfort  követelményeket  is.  Az  uszodaterekben,  ötözőkben  a 
megfelelő páratartalom biztosításáról gondoskodni kell. 

Vízellátás, oltóvíz ellátás és csatornázás
Az  ingatlan  meglévő  ivóvízbekötésekkel,  kutakkal  rendelkezik.  A  vízbekötését  a  helyi 
vízművek tájékoztatása szerint kell kialakítani. Az épületeket a vonatkozó előírások szerint 
oltóvízzel el kell látni.
Meg kell határozni az időszakos napi vízfogyasztást, szennyvíz és csapadékvíz kibocsátást az 
építészeti  kialakítás,  és  a  tervezett  létszámok  figyelembevételével.  A  számításokban  a 
meglévő és megmaradó épületeket és medencéket is figyelembe kell venni. 

Fűtés – klimatizálás

A komplexum éves fenntartási költségének meghatározó része a fűtési hőenergia termelés. A 
fűtési  rendszert  a  meglévő  termál  kutak  geotermikus  energiáját  felhasználva  műszaki  és 
gazdasági  szempontból  is  optimális  módon  kell  megtervezni.  A  meglévő  kigázosítóból 
nyerhető energiát hasznosítani kell. A tervezett rendszer éves és időszaki adatait táblázatos 
formában és energetikai sémán is be kell mutatni.

Gáz közmű
Az  ingatlan  meglévő  gázbekötéssel  rendelkezik.  Ezt  igény  szerint  fel  kell  bővíteni.  A 
rendszert a helyi szolgáltató  előírásainak megfelelően kell kialakítani. 

Szellőzés, hő és füst elvezetés 
Az épületben komfort, technológiai és tűzvédelmi célú szellőzési rendszereket kell kialakítani 
a vonatkozó előírások szerint.  A szellőzési  rendszert  az építészeti  kialakításhoz illeszkedő 
módon kell megtervezni.

Uszodatér szellőzése
Az uszodaterek  szellőztetésére  ködtelenítőket  kell  telepíteni.  Ezek  kiválasztásánál  szintén 
kiemelt szempont a takarékos üzem. A medencetérben és egyéb jelentős terhelésű terekben a 
szabványos páratartalmat kell biztosítani.
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28. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok, Besenyszögi út 721/4 hrsz-ú földrészletből kialakítandó mintegy 
9,5 ha-os területen Kelet-Európai Hadi- és Gépjárműtechnikai Park megvalósítására

Szalay Ferenc kérte a bérleti szerződés 5. pontjában a bérlő 2.) pontban szövegrészt a bérlő 
3.)  pontban  szövegrészre  javítani.  Az  előterjesztés  lényege,  hogy  az  alapítvány  tudjon 
pályázni a Hadi Park megvalósítására. Az önkormányzat a terület bérbeadásával járul hozzá a 
pályázathoz. Komoly elképzelésről van szó. A térség lenne az a kiállító pontja a különböző 
hadi technikai gépjárműveknek, fegyvereknek – kapcsolódva a repülő múzeumhoz – amelyek 
igen  komoly  turisztikai  látványosságként  is  bemutathatóak  lennének  a  térségben.  Jelen 
előterjesztésben a  besenyszögi  úton a  vasúti  felüljáró után,  a  jelenlegi  gépjármű-tanpálya 
területéről, illetve az ott lévő önkormányzati tulajdonban lévő raktárépület bérbeadásáról van 
szó.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

H o z z á s z ó l á s :

Dr. Tóta Áron felhívta a figyelmet, hogy az Új Néplapban tévesen lett jelölve a terület, tehát 
nem a volt laktanya egy részében alakítanák ki a parkot, hanem a polgármester által említett 
területen.  

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  24  fő  -  24  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

157/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, Besenyszögi út 721/4 hrsz-ú földrészletből kialakítandó mintegy 
9,5  ha-os   területen  Kelet-Európai  Hadi-  és  Gépjárműtechnikai  Park 
megvalósításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított  jogkörében eljárva, 
figyelemmel  a  Szolnok Megyei  Jogú Város vagyonáról  és  a  vagyonnal  való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló, többször módosított 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) a) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése  kinyilvánítja  támogató  szándékát,  miszerint  a 
Szolnok,  Besenyszögi  úti  721/4  hrsz-ú  földrészletből  kialakítandó  mintegy  9,5  ha-os 
földrészleten  a  Magyar  Hadi-  és  Gépjárműtechnikai  Alapítvány  „Kelet-Európai  Hadi-  és 
Gépjárműtechnikai Park”-ot hozzon létre. 

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. július 01-től – 2010. július 01-ig, határozott 
időre  bérbe  adja  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonát  képező 
Szolnok,  Besenyszögi  úti  –  PV.  bázis  területen  lévő,  a  helyszínrajzon  feltüntetett  1.  sz. 
raktárépületet  a mellékelt  bérleti  szerződés alapján a Magyar  Hadi-  és Gépjárműtechnikai 
Alapítvány részére 2.400,- Ft/hó + ÁFA bérleti  díj  és a közüzemi költségek megfizetése, 
valamint a fenntartási költségek viselése mellett. 
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3.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására, a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. június 20.
A végrehajtásban közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4.  A  közgyűlést  a  „Kelet-Európai  Hadi-  és  Gépjárműtechnikai  Park”  ütemezett 
megvalósításáról, illetve a Hadi- és Gépjárműtechnikai Alapítvány pályázati eredményéről, 
valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatni kell. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2009. március 31.
A végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Hadi- és Gépjárműtechnikai Alapítvány Szolnok, Baross u. 10-12.

157/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete

Bérleti szerződés

mely létrejött  egyrészről  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata (képviseletében: 
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9. (adószáma: 15408930-2-16, statisztikai 
számjelrendszer szerinti törzsszáma: 408934000, KSH számjele: 1627854) – továbbiakban: 
bérbe adó 

másrészről  a  Magyar Hadi-  és  Gépjárműtehnikai  Alapítvány (képviseletében:  Magyar 
Zoltán  a  kuratórium  elnöke  és  Boldizsár  János  ügyvezető)  Szolnok,  Baross  út  10-12. 
(Postacím:  5001.  Szolnok,  Pf.  357.;  Kny:  63.193/2003.,  közhasznúsági  nyilvt.sz.:  1003, 
adószám: 18837452-2-16) – továbbiakban: bérlő  között az alábbi feltételekkel:

1.) A bérbe adó kijelenti és a bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolnok, Besenyszögi úti   721/4 
hrsz-ú földrészlet bérbeadó tulajdona.

2.)  A bérbe  adó a  Szolnok,  Besenyszögi  úti  721/4  hrsz-ú ingatlanon  lévő –  a  szerződés 
melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt - 1. sz. raktárépületet a bérlő részére 2008. július 01-
től – 2010. július 01-ig határozott időre bérbe adja.

3.) A bérlő az épület használatáért 2.400,- Ft/hó  + ÁFA  bérleti díjat fizet. 

4.)  A  bérlőt  terheli  a  működéssel,  fenntartással,  karbantartással  kapcsolatos  összes 
kötelezettség.  A bérlő vállalja,  hogy ezen kötelezettségének rendszeresen és időben eleget 
tesz,  továbbá  tudomásul  veszi,  hogy  a  bérbe  adott  helyiség  karbantartására,  felújítására 
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vonatkozóan a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról  szóló 1993. évi LXXVIII.  tv-ben foglaltak az irányadók.  Bérlő a helyiségen 
felújítást,  átalakítást  a  bérbeadó  képviselőjének  előzetes  írásos  hozzájárulása  alapján,  a 
szükséges hatósági engedélyek beszerzésével és a teljes költség viselése mellett végezhet. 

5.) A bérlő a 3.) pontban meghatározott bérleti díjat, 2.400,- Ft/hó + ÁFA, azaz kettőezer-
négyszáz  forint  +  ÁFA  összeget  köteles  havonta  a  bérbe  adó  részére  számla  alapján 
megfizetni. A bérlő a   157/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat alapján állapította meg a 
bérleti díjat.

6.) A bérlőt terheli a helyiség használata során felmerülő közüzemi díj fizetési kötelezettség 
és a fenntartási költség.

7.)  Bérlő  az  5.)  pontban  meghatározott  összeget  havonta,  a  bérbeadó  képviselője  –  a 
SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. – által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján 
egyenlíti  ki.  A  bérlő  a  szerződés  tárgyát  képező  bérleti  díjat  a  bérbeadó  képviselője  – 
SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. – által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának 
napjától számított 30 napon belül indított átutalással köteles megfizetni. 

8.) Bérbeadó képviselője a helyiséget  2008. július 01-től,  jelen állapotában adja birtokba, 
mely eljárásról külön jegyzőkönyv készül.

9.)  Bérbeadó  felhívja  bérlő  figyelmét,  hogy  a  helyiségre  újraelőállítási  értéken 
vagyonbiztosítást kell kötnie. Amennyiben bérlő ezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben 
esetlegesen  előforduló  mindennemű  káresemény  anyagi  következménye  bérlőt  terheli.  A 
bérbeadóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

Ha a bérlő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, bérbeadó a bérlőt előzetesen írásban 
felszólítja  a  bérleti  díj  (2.400,-  Ft/hó  +  ÁFA)  megfizetésére.  Amennyiben  a  bérlő  a 
felszólításnak  nyolc  napon  belül  nem tesz  eleget,  a  bérbeadó  további  nyolc  napon belül 
írásban felmondással élhet.

10.)  Nemfizetés,  vagy késedelmes  fizetés  fogalomkörébe  fogadják el  a  felek  a  közüzemi 
szolgáltatások díjainak fizetésével kapcsolatos kötelezettségekben történő mulasztást is, mely 
esetén az előző bekezdésben foglaltak szerint járhat el bérbeadó képviselője.

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

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

13.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, az 1993. évi LXXVIII. 
tv.-ben  foglaltak,  valamint  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  mindenkor 
hatályos rendeletei az irányadók.

14.)  Felek  jelen  szerződést  elolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt aláírták.
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Szolnok, 2008.  .............................

.......................................................... ..........................................................
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Hadi és Gépjárműtechnikai
képviseletében: Alapítvány képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester Magyar Zoltán a kuratórium elnöke

...........................................................
Magyar Hadi és Gépjárműtechnikai
     Alapítvány képviseletében:
      Boldizsár János ügyvezető

29. napirendi pont
Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  program  ÉAOP-2008.4.1.3.A 
kódszámú pályázati  konstrukcióra pályázat  benyújtásáról  és az önerő biztosításáról 
szóló  64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat módosítására 

Szalay  Ferenc: Tájékoztatta  a  közgyűlést,  hogy  az  előterjesztés  a  Szolnoki  Kistérség 
Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális  Intézménye  1.számú  épületének  bővítéséről 
(Irgalmas u. 5.sz.) szól. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális 
és  sport  bizottság, a  pénzügyi  bizottság,  a  városfejlesztési  bizottság,  a  városgazdálkodási 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

158/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  ÉAOP-2008-4.1.3.A 
kódszámú  pályázati  konstrukcióra  pályázat  benyújtásáról  és  az  önerő 
biztosításáról  szóló   64/2008.  (III.20.)  sz.  közgyűlési  határozat   módosí-
tásáról

1.) A 64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat I. pontja az alábbira módosul:
„I.  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben az Észak-alföldi 
Regionális  Operatív  Program  ÉAOP-2008-4.1.3.A  kódszámú  pályázati  konstrukciójára 
kerüljön  benyújtásra  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális 
Intézménye  1.  számú (Szolnok,  Irgalmas   u.  5.  szám alatti)  épületének bővítése és teljes 
felújítása az alábbiak szerint:
A projekt teljes bruttó bekerülési költsége : 62.422.700 Ft
A támogatás összege: 50.000.000 Ft
A fejlesztéshez szükséges önerő: 12.422.700 Ft”
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2.) A 64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat II. pontja az alábbira módosul:
„II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő maximum 12.422.700 Ft 
önerő biztosítására a 2008. évi Költségvetési Rendelet 3.b. mellékletben szereplő „szociális 
intézmények  fejlesztése  (a  szociális  alapszolgáltatás  körébe  tartozó  nappali  ellátás,  házi 
segítségnyújtás) Thököly u. körzetébe” feladat terhére.”

3.) A Közgyűlés a 64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat III.-IV. pontját hatályon kívül 
helyezi.

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

30. napirendi pont
Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú pályázati  konstrukcióra  pályázat  benyújtásáról  és  az  önerő  biztosításáról 
szóló 106/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Szalay Ferenc: A Széchenyi városrészben új gondozási központ létrehozásáról és építéséről 
szól az előterjesztés. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális 
és  sport  bizottság, a  pénzügyi  bizottság,  a  városfejlesztési  bizottság,  a  városgazdálkodási 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  23  fő  -  23  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

159/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú  pályázati  konstrukcióra  pályázat  benyújtásáról  és  az  önerő 
biztosításáról  szóló   106/2008.  (IV.24.)  sz   közgyűlési  határozat  módosí-
tásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) A közgyűlés a 106/2008. (IV.24.) sz. határozat III. pontját hatályon kívül helyezi.
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

31. napirendi pont
Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati konstrukcióra a Ravatalozó épületének felújítására pályázat benyújtására és 
az önerő biztosítására

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  23  fő  -  23  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

160/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati  konstrukcióra  a  Ravatalozó  épületének  felújítására  pályázat 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  a  helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) pályázati konstrukcióra a 
Ravatalozó épületének felújítása benyújtásra kerül az alábbiak szerint:

A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 35.160.000,- Ft
Saját forrás: 23.440.000,- Ft
Bruttó összköltség: 58.600.000,- Ft
Pályázati díj: 250.000,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  23.440.000,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetési rendelet „Ravatalozó felújítása” feladat terhére. 
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III. A Közgyűlés az Önkormányzatot érintő 250.000,- Ft pályázati díjat megfizeti a 2008. évi 
költségvetési rendelet „Ravatalozó felújítása” feladat terhére. 

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

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

32. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására 

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy az előterjesztés 22. oldalán a „Közoktatás és antiszegregáció 
viszonya” című fejezet sorszáma a 4.2.3.4.-ről,  4.2.6.4.-re módosul.
Kérte,  ugyanezen  oldalon  a  Hétszínvirág  Óvodát  (Fiumei  út  8-10.)   Rózsa  úti  óvodára 
javítani.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  a  munkaterv  szerinti  ülésén  az 
egészségügyi, szociális és sport bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az 
előterjesztés elfogadását.
A Közgyűlést  megelőzően  együttes  ülés  keretében  véleményezte  az  oktatási  bizottság,  a 
pénzügyi bizottság, valamint a városgazdálkodási bizottság.

Felkérte Dr. Bozó Andreát, az együttes bizottsági ülést levezető elnököt, hogy ismertesse a 
bizottság határozatát.

Dr. Bozó Andrea: Ismertette, hogy a bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.

Hozzás zó l á s ok :

Dr. Kállai  Mária: Szandaszőlős központi  része a kertvárosias  jellegtől  messze távol  álló 
településközpontot mutat. Kicsit távolabbi területről nagyon sok jogos panasz érkezett az un. 
festők nevű utcák lakosaitól,  akik azért  panaszkodnak,  hogy földutak vannak az egész új 
lakótelepen. A stratégiában leírtak megvalósítása várhatóan lehetőséget ad arra, hogy mindez 
a múlté legyen. Nagyon sok szandaszőlősi lakos kérése teljesül azzal, hogy a Krúdy Gyula út 
átépítésre kerül, hiszen valamennyi közintézmény ezen az úton keresztül érhető el. 
 
Szalay Ferenc megjegyezte, hogy ez a hozzászólás a következő napirendhez kapcsolódik. A 
jelen napirendi pontnál az antiszegregációs tervről van szó, aminek lényege, hogy rendet kell 
tenni  ebben  a  kérdésben,  hiszen  a  városban  például  az  Újvárosi  Általános  Iskolában  a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya olyan magas, hogy mindenképpen meg 
kell  oldani  a  25%  feletti  részből  25%  alatti  rész  elérését.  Három  nagy  csoport  – 
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antiszegregációs  szakértők  -  dolgozik  azon,  hogy  megoldódjon  a  kérdés.  Olyan  értékek 
vannak ebben az iskolában, és olyan értékek alakíthatók ki, amelyek a későbbi munka során 
olyan  szocializációs  programot  indíthat  be,  amely  valóban  segít  a  halmozottan  hátrányos 
helyzetű gyermekeken. A déli ipartelepen ez az iskola nagyon speciális feladatot lát el. Olyan 
oktatási programot kell biztosítani, ami a felzárkóztatáshoz biztosítható lesz. 

Ferenczné  Teleky  Éva: Szolnok  városában  három  olyan  terület  alakult  ki,  ahol  a 
cigánylakosság  nagyobb  létszámban  koncentrálódik,  az  átlagostól  eltérő  életkörülmények 
között. Az Üteg úti, a Hangya és a Tücsök úti és a Motor úti térségről van szó. Egyetértett 
azzal,  hogy  az  oktatás,  a  lakhatás,  a  kultúra  oldaláról  kell  megközelíteni  a  kérdést.  A 
megjelölt feladatok jelentős lépések lehetnek a változáshoz. Ehhez természetesen segítségre 
van szükség a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól is, akik eddig is nagyerővel kapcsolódtak 
be a munkába. Elfogadásra ajánlotta az előterjesztést. 

Dr.  Kállai  Mária:  Az  antiszegregációs  szakértői,  illetve  a  közoktatási  esélyegyenlőségi 
feladatellátási tervben pályázati szándék segítői sokat tesznek azért, hogy mit lehetne tenni 
azokkal az adottságokkal, ami a városban van. Azt sem szabad elhallgatni, hogy a szakértői 
vélemények  nem  mindig  azonosak.  Reményét  fejezte  ki,  hogy  sikerül  elérni,  hogy  a 
közoktatás, esélyegyenlőség, mint az antiszegregációs terv része, segítsen ezen a helyzeten. 
Nagyon  nagy  változás  történt  a  felmenő  rendszerben,  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű 
gyermekek  városi  elosztásánál.  Az  általános  iskolák  közreműködésével  az  említett 
szegregátumokban ezt sikerült csökkenteni. 

Szalay Ferenc javasolta az előterjesztés elfogadását, azzal a megjegyzéssel, hogy nagyon sok 
megyei  jogú város  küzd ezzel  a  tervvel.  Például  nem lehet  a  fejlesztések  műszaki  részét 
megvalósítani, ha nincs elfogadott antiszegregációs terv. A napokban megtartandó Megyei 
Jogú Város Szövetségének találkozóján kiemelt programként fog szerepelni ez a téma. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 24 fő - 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

161/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról 

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

1.  A  VÁTERV95 Tervező és  Szolgáltató  Kft.  (1013 Budapest,  Attila  út  41.  III.  1.) által 
51/2007-3.2.2 törzsszámon készített, 56/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott 
Szolnok Integrált  Városfejlesztési  Stratégiáját  (továbbiakban:  IVS)  a  határozat  melléklete 
szerint módosítja.

2. Az IVS egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodni kell.
Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2008. június 6.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:      
Önkormányzati  Főépítész
Műszaki Igazgatóság
Humán Igazgatóság
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 
módosításáról szóló 161/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 

melléklete

Megjegyzés:

Az Integrált városfejlesztési Stratégia 4.3.3., 4.3.5. és az 5.3.2. fejezeteiben a módosításokat a 
piros színnel jelölt szövegrészek, és jelek tartalmazzák.
Az Antiszegregációs  tervet  tartalmazó 4.3.6.  fejezet  jelen mellékletnek  megfelelően  teljes 
egészében módosításra kerül.
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4.3.3. A városfejlesztési stratégia illeszkedése a város településrendezési terveihez 
Az  alábbiakban  városrészenként  és  akcióterületenként  vizsgáltuk  a  joghatályos  tervi 
illeszkedést. A melléklet ábrákon a módosítási helyeket számozással jelöltük. Piros színnel az 
első ütemben (2008-9 között) érintett, kékkel a további ütemekben érintett területeket.    A 
jelű Jubileum tér és környéke akcióterületen
A joghatályos szabályozási terv módosítása nem szükséges.
A-B jelű--Szolnok a Tisza fővárosa akcióterületen 
a joghatályos szabályozási terv módosítása szükséges:
--első ütemben

1. a  Szapáry  úttól  nyugatra  eső  tervezett  közterület,  felszín  alatti  parkolóval  a 
joghatályos tervben nem szerepel, a parkoló és a térkialakítás miatt szükséges a 
közterületi szabályozás;

2. a volt kemping területén 5 csillagos szálló elhelyezhetősége érdekében központi 
vegyes terület kijelölése szüksége a jelenlegi rekreációs célú különleges terület 
helyett.

--második ütemben
1. a  városközpont  I.  területén  a  „fehérház”  bővítéseként  megépítendő 
„AGÓRA” terület biztosításához – amennyiben szükséges - a közterület 
némi csökkentését   illetve az építménymagasság értékének növelését 
célszerű előirányozni;
2. a  tiszaligeti  termálközpont  mellett  megvalósítható  termál  és 
sportszállók  központi  vegyes  terület  kijelölését  teszik  szükségessé  a 
jelenlegi különleges területi besorolás helyett.
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Szolnok a Tisza fővárosa akcióterület és környéke a joghatályos szabályozási tervben, a módosítandó területek jelölésével

(109. oldal)
4.3.5. A szolnoki kistérségen belüli együttműködés fejlesztése 

a) Munkahely teremtés (a térség lakossága számára is)

b) Intézményellátás (térségi igényekre is)

A környező települések méretéből következően már a középfokú intézmény ellátás nagy 
része is csak Szolnokon biztosítható, a felsőfokú ellátás pedig egyértelműen csak a városban 
áll rendelkezésre. A községek többségében az oktatásban, a kulturális és az egészségügyi 
ellátásban csupán az alapfok biztosítható helyben. A középiskolai oktatást, valamint a 
szakorvosi rendelést és a kórházi ápolást a szolnoki intézmények biztosítják a kistérségnél 
nagyobb körzet számára is.

Szolnokon 2005-ben az érettségit adó középiskolákban és érettségit nem biztosító 
szakiskolákban 8 790 diák tanult, míg a 10-14 éves korosztály létszáma csupán 4 596 fő volt. 
Ez is tükrözi, hogy a középiskolai kapacitás mintegy felét a térség településeiből bejárók 
vagy kollégiumban bentlakók (945 fő) kötik le. Már az általános iskolákkal szemben is 
megjelent a „külső” igény, a szolnoki általános iskolákba kb. félezer gyerek ingázik naponta: 
több mint 150 alsó tagozatos és a 300-at meghaladó számú felsős. A csökkenő gyereklétszám 
következtében új iskolák építésére nincs szükség, de a pályázatok között az oktatási 
infrastruktúra fejlesztése, a minőségi háttér javítása, az intézmények akadálymentesítése és 
energiahatékonyságának növelése jelentős súlyt képvisel.

Ugyanakkor igen hangsúlyos a kulturális intézményhálózat és a szabadidős létesítmények 
fejlesztési szándéka a stratégiában. Erre a város népességmegtartó erejének ill. népesség 
vonzásának fokozásához feltétlenül szükség is van. A tervezett létesítmények térbeli 
elhelyezése olyan kell, hogy legyen, hogy azok a környező településekről is közvetlenül 
elérhetők legyenek, és valamennyi irányból érkezők számára kínálatot biztosítsanak.

 Így 
--a Városközpont I. területén építendő „Agora” multifunkcionális kulturális központ a teljes 
kistérség számára; 
--a Széchenyi városrész, valamint a Thököly úti laktanyaterületen tervezett szabadidős és 
kulturális fejlesztések Szolnoktól É-ra fekvő (Zagyvarékas, Újszász, Szászberek) települések 
lakóinak, 
--a Milléri tó melletti szabadidős létesítmények az ÉK-ről (Besenyszög, Csataszög, 
Nagykörű, Hunyadfalva irányából) érkezőknek, 
--Szandaszőlős városrészközpont a kistérség D-i városrész lakóinak és település 
(Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű) lakóinak nyújt majd kedvezőbb ellátási feltételeket.

c) Közös kistérségi turizmusfejlesztési lehetőségek

(118. oldal)
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5.3.2  A-B  jelű--„Szolnok  a  Tisza-fővárosa”  akcióterület  (funkcióbővítő 
városrehabilitáció

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok, projektek és azok jellemzői:
 

Fejlesztési 
feladatcsoportok

Projektek Jellemző adatok

jel megnevezés jel megnevezés férőhely 
(f)
lakás (l)

bruttó 
szintterület

m² 
(fm)

A-
B1

Városközpont 
II. kiépítése 
komplex 
rehabilitáció 
keretében

1 telekrendezés
2 gyalogos-vegyes útburkolatok 

kialakítása
3 gépjárműutak felújítása
4 épület rehabilitáció és funkcióváltás 26 000
5 fásítás, parkosítás 4750

A-
B2

Városközpont 
I befejezése, 
kiegészítése

1 Fehérház bővítés átépítés, bővítés
„AGORA” multifunkcionális 
közművelődési központ

6500m2 új 
épület,3400m2
átépítés

2 Budapest bank melletti telken 
bankszékház

3000

3 parkoló ház 4 szint 320 f 6400
4 parkolólemez 2 szint 125 f 2500
5 gyalogos felületek kialakítása 6800

Megjegyzés: A táblázat  A-B 2. 1. sorában - Fehérház bővítés átépítés, bővítés„AGORA” multifunkcionális  
közművelődési központ – szereplő bruttó szintterületi adatok a tömb teljes átépítésére vonatkoznak

(154. oldal)

Szolnok a Tisza fővárosa akcióterület projektcsoportjai                                    

(156. oldal)
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4.3.6. Anti-szegregációs terv

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nagy  hangsúlyt  fektet  arra,  hogy  a 
városszövetbe  ágyazódott  szegregálódó  területeket  (telepszerű  környezet)  valamint  a 
városszövettől  elkülönült  (telepei  környezet)  szeszegregátumokat,  és  az ezen területek élő 
alacsony  társadalmi  státuszú,   leszakadó,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  társadalmi 
csoportokat  integrálja  a  város  vérkeringésébe.  Ez  érinti  a  szegregált  területeken  lévő 
lakásállomány-,  lakókörnyezet  rehabilitációját,  amely  magába  foglalja  a  lakásállomány 
komfort  fokozatának  és  minőségének  javítását,  illetve  a  helyi  infrastrukturális  ellátottság 
hiányainak pótlását,  és a lakókörnyezet minőségének emelését.  Kiemelt fontosságú feladat 
ezen  kívül  a  leszakadó  rétegek  foglalkoztatási  helyzetének  javítása,  munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése képzési-, átképzési-, munkahely-teremtési-, elhelyezkedést segítő 
stb. programokkal. 
Ezen  intézkedések  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  is  megjelennek  egyrészt  a 
kijelölt Akcióterületek fejlesztési elképzeléseiben, másrészt a Tematikus prioritásokban.

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Anti-szegregációs  terve,  a  KSH  2001.  évi  népszámlálási 
adatainak,  Szolnok Megyei  Jogú Város  Esélyegyenlőségi  Programjának,  Szolnok Megyei 
Jogú Város  Integrációs  Programjának,  valamint  Szolnok Megyei  Jogú Város  Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programjának figyelembe vételével készült. 
Az  Anti-szegregációs  Terv  összhangban  van  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiával,  a 
fejlesztési elképzelések kiemelt hangsúly helyeznek a szegregált területek felzárkóztatására, 
az  egyes  akcióterületi  fejlesztések  garantálják  a  környezeti  állapotok  javulását,  illetve 
intézkedéseket tartalmaznak a jövőbeni elképzelésekről.  

A város Anti-szegregációs Terve a fenti stratégiákkal összhangban kívánja bemutatni a városi 
szegregátumok oldására irányuló programokat. Az Anti-szegregációs Terv tehát csak egy, de 
igen fontos részét képezi a települési  Esélyegyenlőségi Programnak. Az Anti-szegregációs 
Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az 
esélyegyenlőségi problémák meglétét a településen, és elsősorban a városfejlesztési források 
lehetséges anti-diszkriminációs felhasználására ad koncepciót.

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  országosan,  a  többi  megyei  jogú  városhoz  viszonyítva 
kedvezőtlenebb helyzetben van a városi szegregátumok száma, és kiterjedtsége tekintetében, 
azonban  a  város  elkötelezett  e  folyamatok  megállítása,  és  az  egyes  szegregátumok 
megszüntetése mellett. Ennek érdekében a városfejlesztési célokra fordítható kerete terhére, 
2011 és 2013 között  mintegy 350 millió  forintot  kíván szociális  célú városrehabilitációra 
fordítani, amelyet egyéb pályázati forrásokkal, és saját erővel egészít ki. 

E dokumentum célja, hogy beazonosítsa az egyes fejlesztési területeket,  valamint kijelölje 
azokat  a  célokat,  és  lehetséges  beavatkozásokat,  amelyek  szükségesek  e  szegregátumok 
megszüntetéséhez.  

4.3.6.1. Általános helyzetértékelés

Szolnok rendelkezik  esélyegyenlőségi  programmal,  melyet az önkormányzat testülete 
96/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozattal fogadott el.

A  város  szociális  térképét dr.  Szarvát  Tibor  2007  nyarán  készítette  el,  így  az 
antiszegregációs  program  –  az  önkormányzati  határozat  mellett  -  ezen  friss  tanulmány 
megállapításait is figyelembe veszi.
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A város társadalmát elemezve megállapítható, hogy a szolnoki lakosság közel fele (48 %) a 
város szülötte, másik fele beköltöző. A legintenzívebb beköltözés a 70 évek elejétől a 80-as 
évtized  végéig  tartott,  azaz  a  városlakók nagy része  nem friss  beköltöző,  a  kötődések,  a 
lokálpatriotizmus mára kialakulhatott.

Életkor szerinti  enyhe  szegregáció  figyelhető  meg  az  egyes  városrészek  között:  a 
legmagasabb átlag életkorral rendelkező városnegyedek a Belváros, Pletykafalu, Kertváros és 
a  Kőrösi  út  környéke.  A legfiatalabb  lakosság  a  Széchenyi  városrészben  és  a  Törteli  út 
mentén  (itt  a  magas  cigány/roma  népességi  arány  miatt)  található.  Többgenerációs 
együttélés leginkább Szandaszőlősön, Széchenyi ÉK-i új családiházas részében, a Meggyesi 
telepen, a Kőrösi és Törteli utak mentén, és a Déli iparterületen tapasztalható. 

A  családdal  együtt  élő  gyermekek  száma  a  Belvárosban,  a  Tallinn  városrészben, 
Pletykafaluban és a Kertvárosban alacsony,  mivel  a lakosság itt  jellemzően középkorú és 
idősebb,  a  gyerekek  már  felnőttek  és  elhagyták  a  szülői  házat.  Az  átlagosnál  nagyobb 
háztartások a Meggyesi telepen és a Törteli út mentén – magasabb cigány/roma népességi 
arány következtében - élnek, kisebbek a Belvárosban, a Tallinn városrészben, az állomás és a 
piac  környékén,  ahol  a  60-as  70-es  években  épült  lakótelepek  egyidejűleg  betelepült 
népességéből a fiatalabbak már kirepültek.
A családonkénti gyerekszám 1-3 között mozog, kivéve a Törteli út menti területet, ahol 11 
gyermekes család is előfordul.

A várossal való elégedettségre ill.  elégedetlenségre utal  az elköltözési  szándékok magas 
aránya: a teljes lakosság kb. egyharmada (30-36 %) szívesen elköltözne a városból. A saját 
lakókörnyezettel  való  elégedetlenség  még  magasabb,  Szolnokon  belül  más  városrészbe 
költözne a népesség 46 %-a.  Az elköltözési szándék mind a középkorúak, mind a fiatalok 
között  magas,  így  a  városnak  a  népességmegtartás  érdekében  jelentős  (lakókörnyezet, 
közérzet és ellátás javítási) feladatai lesznek. 
A városon belüli elköltözési szándék az egyes lakónegyedek vonzerejét (vagy annak hiányát) 
tükrözik. A Széchenyi lakótelepi, az Alcsi városrész, a kisgyepi, a Kőrösi és a Törteli úti és a 
Tallin lakótelepi lakosság jelezte leginkább, hogy a városon belül lakóhelyet váltana, de 
magas volt a költözni vágyók aránya a Belvárosban és a Meggyesi telepen is. 

A  lakáskörülményeket vizsgálva  kitűnik,  hogy:  a  népesség  mindössze  fele  lakik 
téglaházban, magas – 1/3 – a panellakók, és jelentős (10%) a vályogházban lakók aránya is, 
különösen a Szandai és Törteli úti városrészekben. A szigetelés hiányossága miatt vizes falak 
átlagban  a  városi  házak  12  %-ánál  jelentkeznek,  de  ennél  sokkal  magasabb  az  arány  a 
többnyire cigányok/romák lakta Törteli út mentén (59 %) és a Meggyesi telepen (35%), ez az 
itteni épületek rossz minőségét mutatja. Felázott vályogfalakról leginkább a Kőrösi út és a 
Törteli út mentén panaszkodtak, a Törteli úti telepen minden második ház teteje beázik, de a 
Kőrösi út mentén is 25 %-os a beázási arány.  Ugyanezen helyeken volt probléma a telek 
belvizes volta is (18-22 %). Mivel ezek a leginkább cigányok/romák által lakott városrészek, 
ez egyben a szociális szegregációra is utal. 

A legnagyobb területű lakások a Széchenyi városrész új családiházas területén találhatók, 
de jellemző a nagy alapterület a kertvárosi és a szandaszőlősi lakások esetén is. Legkisebb a 
lakásnagyság  a  Törteli  úti  -  többnyire  cigányok/romák  által  lakott  -  településrészben.  A 
táblázat  alapján  a  lakótelepek  (Zagyva  parti,  piac  környék,  Tallinn,  állomás  környék, 
Széchenyi ltp.) egyértelműen kirajzolódnak az 50-54 m2-es egységes alapterületükkel.

A legrégibb lakások a  Déli  iparterületbe  ékelődő lakóterületeken és  a  Kőrösi  út  mentén 
helyezkednek el,  a legfiatalabb lakásállomány a Széchenyi  lakóterület  1990-es évtizedben 
épült új családi házas részében található. 
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A társadalmi szerkezetben betöltött hely különböző jelzőszámai

Társadalmi 
szerkezeti skála

7=leggazdagabb; 
1=legszegényebb4

Elvárt 
jövedelmi 

családi 
átlag (Ft)

Családi 
anyagi 
helyzet 
változás 

2006-hoz 
képest (0= 
rosszabb; 

100=jobb)5

Megtakarítási 
lehetőségek 
(0=sohasem 

marad; 
100=mindig 

marad)6

Egy főre 
jutó 

jövedelem 
(Ft)7

Tényleges 
családi 

jövedelem 
(Ft)

Építési idő Lakás 
alapterület

m2

Szandaszőlős
átlag

3,09
272192,2

7
46,01 36,21

62 
576,08

187404,5
6

1982
90

Median
3,00

250000,0
0

25,00 50,00
59 

550,09
180000,0

0
1985

86

Kertváros
átlag

3,20
218350,8

1
48,60 38,74

62 
122,16

167165,9
1

1978
104

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
63 

184,40
170000,0

0
1977

100

Verseghy út, 
Lőtér út

átlag
3,51

258914,8
4

45,51 53,00
75 

964,09
193172,8

0
1975

79

Median
3,00

295903,0
2

50,00 50,00
71 

263,48
181882,0

0
1972

80

Alcsi 
átlag

3,04
230677,8

6
46,69 25,47

54 
522,55

166630,1
8

1970
70

Median
3,00

230000,0
0

50,00 ,00
45 

991,46
160000,0

0
1968

62

Széchenyi új 
városrész

átlag
3,89

287011,4
4

58,52 35,44
77 

895,34
232038,0

6
1993

131

Median
4,00

300000,0
0

50,00 50,00
66 

102,52
233324,4

1
1997

124

Széchenyi 
észak

átlag
3,08

224187,1
8

50,00 30,15
78 

039,12
174154,9

3
1978

59

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
62 

225,43
170000,0

0
1977

54

Széchenyi dél 
átlag

3,26
221903,1

9
49,34 46,48

83 
953,05

176871,8
3

1979
56

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
70 

000,00
160000,0

0
1979

54

Kisgyep 
átlag

3,36
205026,8

4
48,24 48,10

76 
296,03

175445,9
2

1977
92

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
70 

000,00
180000,0

0
1980

87

Meggyesi 
telep

átlag
2,83

241230,6
5

48,14 21,18
34 

540,95
114335,9

8
1971

75

Median
3,00

200000,0
0

43,23 ,00
27 

223,13
112564,5

9
1970

70

Partoskáplona 
Mean

3,43
227482,0

7
49,40 26,09

66 
185,40

158532,7
6

1979
84

Median
3,00

200000,0
0

50,00 42,41
65 

683,88
162230,9

9
1978

80

Pletykafalu 
Mean

3,04
229054,1

2
41,90 19,63

58 
139,48

150664,2
2

1966
85

Median
3,00

200000,0
0

49,24 ,00
51 

060,83
140000,0

0
1971

80

Kőrösi út és 
környéke

átlag
3,20

284906,6
6

51,45 13,64
50 

012,09
141238,5

4
1964

67

Median
3,00

300000,0
0

50,00 ,00
50 

000,00
103241,4

9
1965

60

Törteli rész 
átlag

1,62
300392,3

2
53,10 22,06

37 
079,97

121324,4
2

1978
41

Median
1,00

264367,2
2

50,00 ,00
24 

650,56
100000,0

0
1985

39

Déli ipartelep 
átlag

2,99
226037,7

9
32,24 31,70

53 
749,83

119580,3
4

1956
63

Median
3,00

250000,0
0

25,00 50,00
55 

000,00
100000,0

0
1960

61

4 3,5 feletti érték=zöld, 2,0-3,0 közötti érték=sárga, 2,0 alatti érték narancs
5 50 feletti érték=zöld, 25-35 közötti érték=sárga, 25 vagy annál kisebb érték=narancs
6 50 feletti érték=zöld, 20-30 közötti érték=sárga, 20 alatti érték=narancs
7 75 ezer Ft feletti érték=zöld, 40 ezer Ft alatti érték=sárga, 30 ezer Ft alatti érték=narancs

171



Tiszai 
városrész 

átlag
3,36

190923,9
0

44,13 33,21
66 

089,62
158703,8

4
1977

66

Median
3,00

185954,5
5

50,00 50,00
66 

919,03
130000,0

0
1975

60

Tallinn 
lakótelep 

átlag
3,14

189747,9
5

48,29 39,02
71 

002,27
128955,8

0
1967

51

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
64 

987,02
100000,0

0
1967

50

Piac és 
környéke 

átlag
3,13

198598,4
0

46,39 36,89
73 

725,50
139754,5

2
1971

52

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
63 

333,33
130000,0

0
1970

52

Vasútállomási 
rész 

átlag
3,23

275348,6
1

44,34 28,74
86 

733,94
179827,5

0
1969

53

Median
3,00

250000,0
0

50,00 50,00
80 

000,00
160309,7

7
1969

53

Belváros 
átlag

3,28
252076,3

9
42,06 32,99

75 
648,07

170196,1
4

1973
74

Median
3,00

230000,0
0

25,00 50,00
63 

693,08
154560,1

0
1972

68

Üdülőterület, 
Tiszaliget

átlag
2,83

194529,2
4

40,53 36,92
75 

422,49
139795,0

2
1968

82

Median
3,00

200000,0
0

25,00 50,00
72 

935,71
120000,0

0
1970

80

Összesen 
átlag

3,17
233976,8

0
46,13 34,88

70 
608,12

162855,1
9

1974
71

Median
3,00

200000,0
0

50,00 50,00
62 

500,00
150000,0

0
1975

63

A jövedelmi viszonyokat a mintavétel alapján vizsgálva megállapítható, hogy a 
legalacsonyabb egy főre jutó jövedelmek a Meggyesi telepen és a Törteli út mentén vannak. 
Mindkét területen nagyobb a cigány/roma népesség koncentrációja, mint a városi átlag. Az 
egy főre jutó legkisebb (37 079 Ft) és legnagyobb (86 734 Ft) átlagos havi jövedelem között 
többszörös különbség van.

4.3.6.2. A szegregált, cigány/roma lakosságot koncentráló területek jellemzői

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programmal rendelkezik. Ennek fő célja, hogy elősegítse a 
városban  élő  halmozottan  hátrányos  helyzetű  társadalmi  rétegek,  különösen  a  cigány/roma 
kisebbséghez  tartozó lakosság életkörülményeinek  javítását,  csökkentse  leszakadásukat  a  többségi 
társadalomhoz képest, növelje esélyegyenlőségüket az érintett társadalmi réteg cselekvő bevonásával. 
A program végrehajtására létrehozott  Integrációs Munkabizottság 2004 óta Cselekvési  Feladatterv 
alapján, nagy intenzitással végzi munkáját. 

A  cigányság  megoszlása  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  területen  belül  nem  egyenletes. 
Hosszú  időre  visszamenőleg  kimutatható,  hogy  bizonyos  területeken,  városrészekben 
nagyobb  arányban  vannak  jelen.  A  cigányság  mai  területi  eloszlását  mind  a  földrajzi, 
gazdasági,  társadalmi,  mind a történeti  folyamatok  befolyásolták.  A XX.  század során a 
nagy társadalmi-gazdasági átalakulások rányomták bélyegüket e népcsoport megoszlására 
is,  jellegzetes  lokális  migrációs  folyamatokat  és  irányokat  indukáltak,  a  letelepedés 
klasszikus terület-részei ma is tükrözik ezt a történelmi stabilitást.  Nehezen található egy 
olyan meghatározó ok, amely teljes egészében megmagyarázná a területi különbségeket. 
Más-más  elemzők  más-más  tényeket  helyeznek  előtérbe  a  jelenség  magyarázatakor. 
Valószínű, hogy e tényezők mindegyike akár helyileg is különböző mértékben együtt hatott 
és együttesen adhatnak magyarázatot a keresett jelenségre.

Mindenképpen  fontos  szerepet  játszottak  a  történelmi  folyamatok,  a  cigánysággal 
kapcsolatos központi állami  hozzáállás és intézkedések,  valamint a társadalmi-gazdasági 
makro-környezet  változó  tendenciái  is.  A  cigány/roma  lakosságot  város  peremén  lévő 
telepeikről a szocialista nemzetiségi politika időszakában, a telepek felszámolása során a 
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központi igazgatás a megszüntetett telepekről a település külső kerületeiben felépített ún. 
csökkent értékű lakásokba, alacsony komfort-fokozatú szociális bérlakásokba költöztette.

XX.  században  a  hagyományos  cigány  mesterségek  térvesztésével  összefüggésben, 
különösen  a  szocialista  iparosítás  keretei  között  egyre  kevésbé  hatottak  a  természeti 
tényezők és egyre fontosabbak lettek a területi átstrukturálódás folyamatában a gazdasági 
meghatározottságok vagy a nagypolitika  beavatkozásai.  Az 1950-es évektől  az erőltetett 
szocialista  iparosítás,  az  ipari  területek  létrehozása  a  nagy  számú  szakképzetlen  fizikai 
munkaerőt  felszívó  munkahely-kínálatával  erős  migrációt  indított  el  a  perifériás  ipari 
területrészek irányába.

Letelepedésükre  hatott  a  környék  lakosságának  befogadó  készsége,  a  nemzetiségi-,  és 
társadalmi csoport-viszonyok is.

A szolnoki cigányság a város legnépesebb kisebbségi csoportja, a becslések alapján számuk 
6-7000 főre tehető. Egyes tanulmányokban ennél alacsonyabb becslés is olvasható, melyet 
jelentős  mértékben  befolyásol  az  adatfelvétel  alkalmazott  módszere,  valamint  az 
akkultúrálódott  romungró  közösség  regisztrációs  inaktivitása.  A  2001.  évi  Népszámlálás 
adatai  szerint  Szolnokon a 77.361 lakosból 816 fő vallotta magát a cigány nemzetiséghez 
tartozónak.  A  kulturális  értékekhez,  hagyományokhoz  kötődők  száma  -  az  öndefiníción 
alapuló adatfelvétel alapján - a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 597 fő volt, míg 
cigány anyanyelvűnek 333-an tartották magukat. A nemzetiségi nyelvet családi, baráti körben 
beszélők aránya az előző adatnál némileg magasabb volt, 363 fő. 
A számokból jól látható,  hogy a Népszámlálás adatai  nagyon jelentős eltérést  mutatnak a 
becsléseken  alapuló,  a  valóságot  azonban  vélhetően  jobban  közelítő  lakosságon  belüli 
arányokhoz képest. Az öndefiníciós adatfelvételek eredményei szoros összefüggésben állnak 
a vizsgált kisebbségi csoport identifikációs mechanizmusaival, melyek az „igazi cigányt” a 
nyelvi beszélőkkel, valamint a hagyományos értékrend megtartásával azonosítja. A csoport 
nyelvvesztésének jelen, előrehaladott stádiumában ezen megoldás nem alkalmazható.

A cigány/roma népcsoport  lakónépességen belüli  arányait  tekintve  leginkább azon adatok 
helytállóak,  és  ily  módon  relevánsak,  amelyeket  közvetlenül  a  települési  önkormányzat 
rendelt  a  helyi  „cigányság  demográfiai  jellemzőinek,  és  a  „hátrányos  helyzetű  társadalmi 
csoportok szociális térképének” meghatározására.
Ezen felmérések  során választott  minta  súlyozott  elemszámához  viszonyított  cigány/roma 
alminta szinte minden esetben 7-8%, mely a fentiekben szereplő adat helytállóságát támasztja 
alá.

A szolnoki cigány/roma társadalom - a többségi társadalomhoz hasonlóan- rendkívül tagolt. 
A ma már javarészt  asszimilálódott  értelmiség ugyanúgy jelen van,  mint  a  mélyszegény 
csoportok.  Ez utóbbi  réteg alkotja  a szolnoki  cigány/roma lakosság többségét.  Városunk 
cigány/roma  populációjában  megtalálható  a  hazai  cigányság  nyelvi  csoportjainak 
mindhárom népcsoportja, az az a romungrók (magyar cigányok), az oláh (lovári, másáró) 
cigányok , valamint a beás (balajáró) cigányok. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatai 
szerint a cigányok/romák csaknem kétharmada romungró, közel egyharmada oláh cigány, a 
beás cigányok reprezentáltsága csupán 2-3 százalékra tehető, mely megfelel az országos 
arányoknak.

A  cigány/roma  munkavállalók  a  munkaerőpiacról  jelenleg  csaknem  teljesen  kiszorultak,  a  roma 
lakosság 50 %-a munkanélküli, állandó állása csak 16%-nak van. Rokkantsági nyugdíjat 20 % kap, 14 
%-a GYES-en lévők aránya. 
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A  cigány/roma  népesség  iskolai  végzettsége  rendkívül  alacsony  (l.  a  KSH  adatokat  tartalmazó 
táblázat), többnyire maximum általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, a szakmunkások aránya is 
csekély.  A cigányok/romák csupán 60%-a fejezte be az általános iskolát,  40 %-nak a 8 osztályos 
végzettsége sincs meg. Egyetemet, vagy főiskolát csak 0,2 % végzett, ami a jövő szempontjából azért 
kedvezőtlen,  mert  erősebb  cigány/roma  értelmiség  segítségével  a  társadalmi  integráció 
eredményesebb lehetne. 
A cigány/roma fiatalok tanulási  hajlandósága erősebb az idősebbeknél,  főként  az általános iskolát 
szeretnék befejezni. Ezen kívül szakképző iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot végeznének el szívesen. 
Érettségit vagy felsőfokú végzettséget csak 10 % alatti arányuk tervez megszerezni.

Szolnokon  cigány/roma  népesség  legnagyobb  arányban  a  Törteli  út  mentén,  a  Meggyesi 
telepen a Hangya-Tücsök utcában, Kisgyep régi beépítésű részén, a Kőrösi út mentén és a 
Tüzér-Üteg u. környékén él. 
A cigány/roma  és  nem roma  lakosság  helyzetének  összehasonlításának  összefoglalása  az 
alábbi - részben a szociológiai térképhez készült mintavétel kérdőívei alapján összeállított8, 
részben a Központi  Statisztikai  Hivatal  adatszolgáltatásából  származó -  táblázatok alapján 
lehetséges.

A táblázatok alapján megállapítható, hogy a cigányok/romák kétharmada szeretne városon 
belül más városrészben lakni, míg a nem romák több mint fele nem szeretne lakókörzetet 
váltani. A megyében maradáshoz viszont a cigányok/romák ragaszkodnak jobban: 77 %-uk 
maradna, míg a nem romák közel egyharmada szívesen költözne más országrészbe.
 
Roma/nem roma csoportok lakókörzet- és megyeváltó szándéka (sorszázalék)

Lakókörzetből elköltözési 
szándék

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
elhagyási szándék

Nem 
tudom

igen nem
Nem 

tudom
igen nem

Roma (minta) 1 66 33 1 22 77
Nem roma 2 46 53 2 31 67

Háztartás 
nagyság

Munka-aktivitás Lakáshelyzet Közművesítettség

foglalkoztatott
Átlagos lakás
 alapterület

1 főre jutó lakóterület Gázzal 
ellátott 
lakás %

vízzel 
ellátott lak.

Csatorna 
hálózatba 
bekötött

Roma 
(minta)

4,7 fő 20 % 47 m2 10 m2 25 % 50 % 33 %

Nem 
roma 
(minta)

2,5 fő 66 % 71 m2 28 m2

Városi 
átlag

2,7 fő 56,7 % 64,0 m2 26,2 m2 71,1 % 95,9 % 89,7 %

Iskolai végzettség Aspirációs törekvések (gyermekek isk. elvárás 
max.)

8 oszt 
kevesebb

Legfeljebb 
8 oszt.

Szakmunkás Érettségi Felsőfokú 
diploma

Szakma Érettségi Főiskola Egyetem

Roma 
(minta)

45 % 33 % 10 % 5 % 0,2 %- 34 % 23 % 20 % 19 %

Nem 
roma 
(minta)

5 % 13 % 20 % 40 % 21,0 % 20 % 8 % 25 % 37 %

Városi 
átlag

6,3 % 12,5 % 18,7 % 43,3 % 19,2 %

Társadalmi 
státusz

Egy főre jutó jövedelem Egészségi állapot
Havi átlag medián index 

(max. 5)
Beteg-
állomány

Roma 1,8 28 eFt 22,7 eFt 2,35 42 nap/év

8 Az adatok Dr. Szarvák Tibor: Szolnok Szociális Térképe 2007. c. tanulmányból származnak és mintavétel alapján 
kidolgozottak
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(minta)
Nem roma 
(minta)

3,2 70 eFt 62,5 eFt 3,40 12 nap/év

Városi 
átlag

60,6 eFt 
(2004)

A szociális  térképhez készült  mintavétel  adatainak  elemzése  tükrözi,  hogy a  cigány/roma 
mintavétel  szerinti  társadalmi  keresztmetszet  mutatói  mindenben elmaradnak a nem roma 
mintákétól, különösen nagy eltérés van az iskolázottságban és a kereseti színvonalban, az egy 
főre jutó lakás-alapterületben és a közműellátottság szintjében.

A  KSH  szociálisan  problémás  városrészekre  vonatkozó  statisztikai  adatai  alapján,  a 
leginkább cigányok/romák lakta körzetek adatainak a városi átlaggal történő összehasonlítása 
(2001. népszámlálás) esetén, hasonló különbségek láthatók a város egészére ill. a szociálisan 
szegregálódott lakókörzetekre vonatkozó adatok között. A szociális rehabilitációs támogatás 
küszöbértékét a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza az összehasonlíthatósághoz. A mutatók 
értékelését  színezés  emeli  ki,  melyből  a  sötétebb  árnyalatok  az  egyre  rosszabb  értékeket 
jelölik.

Városi 
átlag %

Varjú u. 
környék 

%

Ny-i 
vrész 
4.3.3
körz.

Ny-i vrész 
4.3.1.-4.3.2. körzet

D-i városrész Gyökér 
u-tól É-ra levő része

összes Ebből
Hangya 

u. %

összese
n

Ebből
Törteli út 

%

Szociális 
rehab. 
küszöb

Lakásállomány (db) 116 131 27 1 440 23
Lakónépesség  (fő) 314 728 112 4 082 110
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 16,2 28,3 11,8 18,1 35,7 16,8 34,6
Lakónépességen belül 15-59évesek aránya (%) 65,1 62,0 60,2 76,0 59,8 59,9 57,3
Lakónépességen belül 60-x évesek aránya (%) 18,7 8,9 28,3 5,9 4,5 23,4 8,2
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők az aktív korúakon belül

19,2 63,2 36,0 32,6 79,1 40,7 93,79 Min. 20 
%

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában

19,2 0,0 5,7 11,6 1,7 4,8 0,0 Max. 14 
%

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 10,2 96,0 31,3 48,9 100,0 12,9 100,0 Min. 25 
%

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

39,5 70,2 46,0 32,0 79,1 53,4 95,2

Max. ált. isk. végzettséggel és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők

12,5 50,9 25,4 18,1 61,2 29,3 90,5

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül

56,7 28,8 46,0 66,6 20,3 42,7 4,7

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya

82,4 60,2 29,0 100,0 48,1 66,7 Min 28 
%

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,7 57,1 46,6 45,6 70,6 51,8 88,0
Gazdaságilag nem aktív népesség aránya 39,5 64,1 61,2 45,7 74,1 66,8 86,4 Min. 60 

%
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 4,4 48,5 15,6 15,1 51,7 14,6 80,0 Min.10,5

%
Tartós (360 napot meghaladó) munkanélküliek 
aránya (munkanélküliek+foglalkoztatottak 
együttes számára vetítve)

9,1 1,6 8,1 34,5 6,1 53,3 Min. 4 
%

Tartós munkanélküliek aránya a 
munkanélkülieken belül

38,510 18,8 66,7 66,7 

Azon aktív korúak aránya, akiknek 2001-ben 
jövedelemforrásuk kizárólag támogatás 

19,3 12,7 11,8 43,3 13,9 49,2 Min. 10 
%

A fenti táblázatból látható, hogy a Varjú utca környéke, a Ny-i városrész 4.3. teljes körzete és 
a  D-i  városrész  Gyökér  utcától  É-ra  levő  teljes  területe  eléri  a  szociális  rehabilitáció 
küszöbértékeit,  azaz  jogosult  pályázati  támogatásra.  Láthatóan  még  a  leghátrányosabb 
lakóterületek  között  is  a  legrosszabb helyzetben  a  Törteli  út  és  környéke  van.  Ha ehhez 

9 A legkedvezőtlenebb érték alászínezéssel kiemelve
10
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hozzászámítjuk,  hogy  a  statisztikai  adatokkal  nem  mért,  de  a  szociológiai  mintavétellel 
készült felmérés eredménye alapján is ez a legrosszabb helyzetű városrész, egyértelmű, hogy 
a Törteli  úti  telep helyzetén  változtatni  kell.  Mivel ezen a területen  az állapotok  helyben 
javítása  nem  lehetséges  ill.  rendkívül  gazdaságtalan  és  városszerkezeti  ill.  környezeti 
szempontból sem előnyös, a telep fokozatos és folyamatos felszámolása javasolható. A D-i 
városrész  egyéb  lakóterületeinek  rehabilitációja,  vagy  egyes  területek  szanálása  (pl.  a 
Csáklya utcai hídépítés kapcsán) meggondolandó. A Varjú utcai és az annál sokkal rosszabb 
helyzetben levő Hangya-Tücsök utcai területen a helybeli rehabilitáció lehetséges, ezért az 
antiszegregációt  segítő  funkciógazdagítás  és  a  lakóterület  rehabilitálásának  javaslatát 
tartalmazza a stratégia.

A  funkcióbővítő  és  szociális  beavatkozások  krízisterületeinek  meghatározásához  be  kell 
határolni a város leromlott részeit, szegregátumait. A lehatárolás az un. szegregációs mutató 
alapján  történik.  Az  IVS  Kézikönyvben  foglaltak  szerint  azon  területek  nyilvánulnak 
szegregátumnak, ahol „a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel  nem  rendelkezők  aránya  az  aktív  korúakon  belül  eléri,  illetve 
meghaladja az 50%-ot, és amely területek 50 főnél nagyobb lakosságszámmal bírnak.”
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Szolnok szegregációs térképe

A KSH 2001-es népszámlálási adatokból előállított szegregációs mutató alapján Szolnok 
Város szegregátumai a következők:

4.3.6.2.1. Kőrösi út-Sashalmi út-Törteli út-Motor út-Gyufa út-Tüzér út- Perc út

Mint  azt  a  korábbi  helyzetértékelés  kapcsán  rögzítettük,  egységes  városképről  ezen 
területrészen  nem  beszélhetünk,  sok  a  városképi  ütközés,  miközben  védelemre  érdemes 
épített  értékek  is  előfordulnak.  Az  épületállomány  állapota  meglehetősen  vegyes,  a 
lakóterületek  presztízse  alacsony,  ebből  eredően  az  itt  élők  mobilizációs  lehetőségei 
korlátozottak,  helyenként  szegregációs  problémák  jelentkeznek.  A  lakó-  és  gazdasági 
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funkciót elválasztó erdősávok fásítása nagyrészt még nem történt meg. Az intézményellátás a 
körzetben nehezen biztosítható. 

A déli  iparterületen gazdasági telephelyek  befogadására még nagyméretű szabad területek 
találhatók az ipari park belső infrastruktúrájának. 

A  városrész  egészének  mutatói  valamennyi  kategóriában  rendkívül  rosszak.  A  városrész 
demográfiai,  társadalmi  állapota  Szolnokon  belül  a  legkedvezőtlenebb.  Korcsoport 
összetétele az átlagtól csak kissé tér el a fiatalok javára, de az iskolázottsági szint a városon 
belül itt  a legalacsonyabb: a csak általános iskolát végzettek aránya a városinak majdnem 
kétszerese, a diplomásoké a városi átlag harmada. A városrészen belül a részterületek között 
– annak ellenére,  hogy mindegyik  negatív  irányban tér  el  a  szolnoki átlagtól  – rendkívül 
nagyok  a  különbségek,  de  a  legjobb  (5.4.)  körzet  mutatói  is  sorra  a  városi  átlag  alatt 
maradnak. 

Tragikusan rossz a Törteli úti telepen élők helyzete, ahol a lakosság 93,7 %-a csak általános, 
vagy annál  kevesebb iskolai  végzettséget  szerzett,  diplomás  egyáltalán  nincs.  Rendszeres 
munkajövedelemmel  az  aktív  korúak mindössze  4,8 %-a  rendelkezik,  és  a  lakásállomány 
100,0 %-a alacsony komfortfokozatú. Ugyanakkor a gyermekkorúak aránya irreálisan magas: 
34.6 %. Nem ennyire rosszak, de a városi mutatóktól jelentős mértékben negatív irányban 
helyezkednek el a környező - 5.1., az 5.2. és az 5.5. - körzet átlagai is, az egyetlen körzet, ami 
alulról megközelíti a szolnoki szintet, az 5.4. - cukorgyári - részterület. 

A városrész valamennyi  körzetében magas  a cigány/roma lakosság száma és aránya  is:  a 
teljes  D-i  városrész  5 015 fős  lakosságából  becsülhetően  mintegy 30-40% a  cigány/roma 
származásúak aránya.  Ezen belül  a  legdélibb  részen (5.4.  körzetben)  lakik  a legkevesebb 
cigány/roma, de a Törteli út mentén arányuk 100% közeli. 

A Törteli úti telepen jelenleg 48 önkormányzati  bérlakás található, melyből 23 folyamatos 
lakáscélú használatú. A terület közműellátottsága alacsony kiépítettségű. A lakóingatlanokba 
csak az áram került bevezetésre, a vízellátást közkifolyó biztosítja, csatorna-rendszer nincs. A 
járda csak helyenként kiépített, az utak nem pormentesítettek, a felszíni csapadék-elvezetésre 
szolgáló felszíni  csatornák az erózió következtében feltöltődtek,  melynek következtében a 
talajvízszint magas a területen.

 A  további  25  lakás  állapotromlása  oly  mértékű,  hogy  azok  felújítása  egyrészről  nem 
gazdaságos,  másodsorban  az  itt  élők  szegregáltságának  oldása  érdekében  ez  évtől  újabb 
lakókijelölésre  már  ezen  lakásokba  nem  kerül  sor.  A  telepszerű  környezeti  állapotok 
megszüntetése  érdekében,  valamint  a  környezeti  állapotok  romlásának  és  a  rosszhiszemű 
jogcím  nélküli  beköltözések  megakadályozása  érdekében  a  szóban  forgó  lakásállomány 
bontására kerül sor. 

A használatban lévő lakásállományban 241 fő él, melyből Rendszeres szociális segélyben 9 
fő, Lakásfenntartási támogatásban 1 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 81 
fő részesül.

Az  elköltözési  szándék  a  Törteli  úti  telepen  a  városban  a  legmagasabb.  Itt  a  magas 
talajvízszint miatt a vályogfalak felvizesedése, az épületek rossz fizikai állapota (50 %-ban 
beázik  a  tető),  a  részleges  közművesítettség  és  az  intézmények  távoli  elhelyezkedése 
jellemző. Mindezen körülmények miatt a telep fokozatos felszámolásával kell számolni. 

Csak valamivel  jobb a  Kőrösi  út  és  környékén  a  helyzet,  amit  az  elköltözni  és  maradni 
vágyók  majdnem  egyensúlya  jelez.  A  többi  lakóterületen  élők  viszonylag  alacsony 
elköltözési  szándékát  a  környezet  színvonala  és  az  intézményellátás  távolsága  nemigen 
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indokolja, valószínűleg az anyagi teherviselési lehetőség hiánya, a családi házas beépítés és a 
saját telek/háztulajdon magyarázza a fizikai körülményekhez viszonyítva kedvező arányt.

4.3.6.2.2. Gyopár út-Bogár út

A Déli városrészben két ponton mutatható ki társadalmilag hátrányos halmozódás, a Körösi út 
menti  kertvárosias  lakóterületen  és  azon  belül  az  előbbiekben  szerepeltetett  Törteli  úti 
telepen, valamint a Gyopár út és Bogár utcákban. A város legelhanyagoltabb lakótömbjei, 
valamint  a  szegregációs  mutatóval  jellemezhető  szegregálódott  lakosság  itt  találhatók.  A 
Gyopár és Bogár utcák magántulajdonú családi házakból álló területrész, melyek együttesen 
érik  el  a  szegregációs  mutatók  által  kijelölt  határértéket.  A  két  szomszédos  utcában  a 
népesség-nyilvántartó adatai alapján 65 fő lakik, melyekből Rendszeres szociális segélyben 3 
fő, Lakásfenntartási támogatásban 2 fő, és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 13 
fő részesül.

Ezen két utcával körülhatárolható területen nem alakult ki valódi szegregátum, de a közeli 
néhány  utcában  is  több,  szociálisan  nehéz  helyzetben  élő  család  lakik,  romló 
lakáskörülmények  között.  Mivel  ezek  a  családok  a  vasút  melletti  ritkábban  beépített 
perifériás  területeken  laknak,  fennáll  a  veszélye  a  környezet  leromlásának,  amely 
felgyorsulása  esetén  a  környező  ingatlanok  értékvesztése  mellett  népességcserélődési 
folyamatot indíthat el.
A negatív  folyamatoknak  tudatos  szociális  munkával  és  közösségfejlesztéssel  elejét  lehet 
venni, ezért ezen terület esetében közösségfejlesztési programot kell indítani és működtetni. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lakó és az ipari gazdasági területek egymást zavaró módon 
keverednek.  A  beavatkozás  jellege  szociális  rehabilitáció  lehet,  ahol  a  környezetvédelmi 
fejlesztéseknek is jelentős szerepet kell kapniuk.

A fenti két szegregált területrész óvodáztatási, és beiskolázási körzetében a Szolnok Városi 
Óvodák két tagintézménye, és egy általános iskola található.

Árnyas Óvoda (Temető út 13.)
      
A 2007-es  statisztikai  adatok  alapján  az  intézménybe  96 gyermek  jár.  A HH gyermekek 

aránya       
több mint háromszorosa a városi átlagnak (17,9%). A HHH gyerekek aránya azonban csak 

3%.
Az  óvoda  férőhely  kihasználtsága  93%-os.  Tárgyi  felszereltsége,  eszközellátottsága 
megfelelő.
      
Csallóköz Úti Óvoda (Csallóköz út 19-21.)
     
A 2007-es statisztikai adatok alapján az intézménybe 65 gyermek jár, ebből HHH 35 fő, 54%. 
Az  óvoda  férőhely  kihasználtsága  89%-os.  A  működés  alapfeltételei  biztosítottak,  de 
felszereltsége,  bútorzata elmarad a városi átlagtól.  Az intézményben egyre inkább spontán 
szegregáció alakul ki, a lakókörzet etnikai összetételét tükrözve.
A családok többsége a gyermeket az Újvárosi Általános Iskolába íratja be.
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Újvárosi Általános Iskola (Dr. Durst J. út 1-3.) 
      
Mind a két szegregátum az iskola körzetéhez tartozik.  Ebből adódóan az intézményben a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya  a többi általános iskolához viszonyítva 
meghaladja a 25%-ot. A 2007/2008-as tanévben az iskola tanulólétszáma 233 fő, ebből 145 
fő halmozottan hátrányos helyzetű, ez a tanulói létszám 62,2 %-a. 
Az  intézmény  Alapító  okiratban  meghatározott  befogadó  képessége  300  fő. 
A más településről bejáró 7 tanuló közül 1 fő HHH. Az elmúlt években folyamatosan két 
párhuzamos első osztályt  indítottak.  Az utóbbi nyolc  évben a statisztikai adatok alapján a 
HHH tanulók aránya három évenként ugrásszerűen nőtt.
Az  elmúlt  két  évben  az  első  osztályba  beíratott  tanulók  száma  nőtt,  de  ezzel  egyenes 
arányban növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma is.

Az utóbbi két tanév adataiból megállapítható, hogy elsősorban a Kőrösi Á. I-ba vitték át a 
tanulókat. Ezen kívül a Belvárosi Á. I.-ba, és a Mátyás Á. I.-ba kerültek még gyerekek. Az 
intézmény beiskolázási körzete  Kőrösi Á. I., a Mátyás Á. I., és a II. Rákóczi Á. I. iskola 
körzetével határos. 
A 2007/2008-as tanévben a leendő első osztályos tanulók közül 3 főt íratattak be más iskola 
körzetéből, és 22 gyermeket vittek el másik intézménybe. 

A 2008/2009-es tanévre 61 leendő első osztályos körzetes tanulója van az iskolának, ebből 17 
fő HHH. A jelentkezési lapját az intézménybe 13 körzetes gyermeknek adták le. 2008. április 
28-29-én beiratkozott 21 fő, ebből 7 fő, a gyermekek 33%-a HHH. 

Az intézmény anti-szegregációs szakmai tevékenysége:

Képesség-kibontakoztató  program  indítása  a  2003/2004-es  tanévtől  1.  és  5.  évfolyamon 
felmenő  rendszerben.  A  2006/2007es  tanévben  az  OOIH-val  kötött  együttműködési 
megállapodás keretében az intézmény szakértői segítséget kapott. Normatíva igénylésére az 
intézmény a HHH arány miatt nem volt jogosult.
Az  iskola  önismereti,  pályaorientációs,  jövőképalkotó,  kommunikációs  foglalkozásokat 
szervez a tanulók számára.
Hét szakkör működik az intézményben.
Emelt óraszámban tanított tantárgyak: matematika, id. nyelv, számítástechnika.
2008. május 5-étől indult 3 csoportban heti 1 órában a lovári nyelv oktatása.

A  fenntartó  az  intézmény  vonatkozásában  pályázni  kíván  a  9/2008.  (III.  9.)  OKM 
rendelet „
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek támogatására.

4.3.6.2.3. Hangya út-Tücsök út-Újszászi út-Seregély út

A városrész egészének mutatói valamennyi kategóriában a városi átlag alatt maradnak, azaz a 
városrész helyzete/állapota Szolnokon belül kedvezőtlennek mondható. Népessége a városi 
átlagnál  idősebb,  magasabb  a  60 éven felüliek  és  alacsonyabb  a  14 éven aluliak  aránya. 
Leginkább  azonban  az  iskolázottsági  szint  marad  el  a  várositól:  a  csak  általános  iskolát 
végzettek aránya a városinak másfélszerese, a diplomásoké a városi átlag felét sem éri el.  A 
foglalkoztatott  nélkül  élő  háztartások  aránya  is  magasabb,  mint  Szolnok  egészében.  A 
városrészen belüli részterületek között igen nagy különbség mutatkozik, de még a legjobb 
körzet adatai is rosszabbak a városi átlagnál. 
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Legkedvezőtlenebbek a Hangya és Tücsök utcában élő cigány/roma lakosság adatai, de az 
egész  Meggyesi  telep  eléri,  sőt  meghaladja  a  szociális  rehabilitációra  jogosultság 
küszöbértékeit  annak  ellenére,  hogy  a  jobb  helyzetben  levő  Seregély  és  Zöldfa  utca 
társadalma a mutatókat javítja. 

A Tücsök és Hangya utca (24-24) összesen 48 önkormányzati bérlakásból álló terület, ahol 
(87-86) 173 fő lakik. Ezen lakásállomány állapota, és komfortfokozata messze meghaladja a 
többi telepszerű környezetben lévő lakásokét. A terület közterületi részei szilárd útburkolattal 
ellátottak,  a  közművek  a  csatornarendszer  kivételével  kiépítettek.  A  telepen  élők  közül 
Rendszeres  szociális  segélyben 12 fő,  Lakásfenntartási  támogatásban 4 fő,  és  Rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményben  53  fő  részesül.  Az  említett  területi  különbségeket  jól 
példázzák a teleppel szomszédos utca hasonló népességi adatai  melletti  (154 fő) szociális 
segélyezési mutatói. A Seregély utcában élők közül Rendszeres szociális segélyben 1 fő, és 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 4 fő részesül.

Ennek tükrében a Hangya-Tücsök úti telep beintegrálása a Meggyesi  telepbe,  és a fizikai 
szegregáció  megszűntetése  az  elsődleges  fejlesztési  cél,  így  a  városfejlesztési  stratégia  a 
Hangya  utcában  Kulturális  -  Közösségi  Ház  építését,  és  a  közműellátás  fejlesztését 
tartalmazza. 

Ezen túl a gazdaságfejlesztéssel és a volt Thököly úti laktanya rehabilitációjával a helyben 
foglalkoztatottság  lehetősége  jelentősen  megnő  majd,  sok  új  munkahely  jön  létre,  a 
vasútterületen  tervezett  logisztikai  fejlesztéseknél  várhatóan  az  alacsonyan  iskolázott 
népesség egy része is munkát találhat. A laktanyaterület nagyrészt intézményi – eseménytér, 
kereskedelem – hasznosítása egyben a területi ellátottság, szolgáltatások kínálatát is bővíti. 
Az új  útépítésekkel  a terület  városi  úthálózatba bekapcsoltsága is  sokat  javul.  Így a Ny-i 
városrészben nem a telepfelszámolás, hanem a környezetbe illesztés, a terület színvonalának 
javítása és a társadalmi integráció a cél.
Jelentős, összességében mintegy 480-500 fős cigány/roma népesség lakik a területtel határos 
Pletykafaluban (Hajnóczy, Kőműves, Gólya u.) és Partoskápolnán (Káka, Nyíl, Pajzs, Sás u.) 
is.  Arányuk  a  körzet  össz-népességéhez  (3 361 fő)  viszonyítva  (14,4  %)  azonban  sokkal 
alacsonyabb, mint a Meggyesi telep környékén (70 %, a Hangya-Tücsök utcákban 100 % 
körül).

A városrészben négy óvoda, és két általános iskola található.

Csemetekert Óvoda (Vércse út 11.) Gyermekek száma 67. A HH/HHH gyermekek aránya 
0%.

Százszorszép Óvoda (Czakó E. út  2.) Gyermekek száma 85. A HH gyermekek aránya 28%, 
HHH gyermek nincs.

Szivárvány Óvoda (Aranyi S. út 1/b.) Gyermekek száma164. A HH gyermekek aránya 20%, 
HHH gyermek nincs.

Zengő Óvoda  (Czakó E. út 4/6.) Gyermekek száma 197. A HH gyermekek aránya  10%, 
HHH gyermek nincs.

Széchenyi  körúti  Általános  Iskola,  Sportiskola,  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény
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Az  intézménynek  a  2007/2008-as  tanévtől  nincs  beiskolázási  körzete,  mivel  közoktatási 
típusú sportiskolai feladatokat lát el. A tanulók nagy része a Széchenyi városrészből kerül ki. 
Az utóbbi években két párhuzamos első osztályt indítottak. A 2007. október 1-jei statisztikai 
adatok alapján az iskola összlétszáma 474 fő.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

A 2005/2006-os tanévben összevonásra került két iskola, amelyek egy épületben működtek, 
Szent-Györgyi A. Általános Iskola néven. Ma ez a város legnagyobb létszámú iskolája. Az 
elmúlt két tanévben négy párhuzamos első osztály indult. Tanulók száma 843 fő. 227 a HH, 
és 92 a HHH tanulók száma.  Emelt  szintű tagozaton tanul 51 HH, és 12 HHH gyermek. 
A 2007 /2008-as tanévben 10 leendő első osztályost vittek el az iskolából, és 9-et íratattak be 
más  iskola  körzetéből.  A 2008/2009-es  tanévben   86  gyermeket  írattak  be,  ebből  12  fő, 
13,9% HHH.

A  fenntartó  az  intézmény  vonatkozásában  pályázni  kíván  a  9/2008.  (III.  9.)  OKM 
rendelet  „Képesség-kibontakoztató  és  integrációs  felkészítés  szervezésé”-nek 
támogatására.

4.3.6.2.4. Szántó krt.-Vas Gereben út-Száva út- Berzsenyi D.út

A  belvárosnak  ez  az  a  városrésze,  melynek  lakásszáma  és  lakónépessége  a  2001-es 
népszámlálás óta enyhén nőtt, és amely a csökkenő szolnoki népesség figyelembe vételével a 
terület  relatív  vonzerejét  tükrözi.  A  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  aktív  korúak 
nagyságrendje 21,6 %, amely mellett a legfeljebb általános iskolai végzettségűek népesség 
aránya 16,2 %. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya 36 %, 
melyen  belül  az  alacsony  iskolai  végzettségű  jövedelem  nélküliek  aránya  a  szegregált 
területrészek között kedvezőnek mondható 11 %.
A városrészen belüli részterületek teljes mértékben különböznek. A népességi súlypontot a 
családi házas területek képviselik, melyek között elenyésző mértékben találhatóak alacsony 
komfortfokozatú lakások.

A  terület  a  2001-es  népszámlálás  óta  teljességgel  átstruktúrálódott.  A  deprivált, 
városszövetbe ágyazódott szegregált területrész megnyitásával és a Csokonai – Thököly utak 
gyűjtő  úttal  történő  átkötése  lehetővé  tette  a  terület  gyors  bekapcsolását  a  belváros 
szerkezetébe.  A nyitással  együtt  megtörtént a terület  közműfejlesztése és területrendezése, 
melynek nyomán önkormányzati telekvásárlások, kisajátítások történtek. 
A terület  arculat  és  funkcióváltása  is  megtörtént.  A  területen  található  ingatlanok  értéke 
jelentősen emelkedett, amely nagyban segítette a korábban itt élők mobilizációs lehetőségeit 
és hitelképességét. Ennek hatására a lakóingatlanok jelentős része felújításra és fejlesztésre 
került,  mely  az  itt  élők  számára  jelentős  életkörülmény  javulást  hozott.  A szolgáltatások 
elérésének  színvonala  is  jelentősen  emelkedett,  hiszen  a  területre  számos  vállalkozás  és 
szolgáltatatói beruházás (LIDL áruház, Mc Donalds, Autószalon, kis- és középvállalkozás) 
költözött.  Ezen területen  jelenleg 7 önkormányzati  lakás található.  A beavatkozással  elért 
életkörülményi javulást tükrözik a szociális segélyezési adatok is. A Szántó krt.-on lakó 1337 
főböl  Rendszeres  szociális  segélyben  15  fő,  Lakásfenntartási  támogatásban  16  fő  és 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 40 fő, A Száva úton lakó 119 főből Rendszeres 
szociális segélyben 6 fő és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 21 fő részesül. A 
Vasgereben úton lakó 103 főből segélyezett nincs. 
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A szegregátumot magába foglaló területen két körzetes óvoda, és egy általános iskola van.

Tesz- Vesz Óvoda (Károly R. u.11.) Gyermekek száma 46. A 33 HH gyermekből 21 fő, 46% 
HHH.

              
Hold Úti Óvoda ( Hold út 18.) Gyermekek száma 104 fő, a 8 fő HH gyermekből 1 fő HHH, 

1%.

Mátyás Király Általános Iskola és AMI 

Tanulók száma 334 fő. 147 HH tanulóból 54 a HHH, ez 16, 2%. Az utóbbi két tanévben az 
intézményben 1 első osztály indult. A 2008/2009-es tanévre az intézménybe 19 főt írattak be, 
ebből 4 fő HHH, ez 21%.
         
A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM 
rendelet „Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek 
támogatására.

4.3.6.2.5. Üteg út-Üteg mellékköz

A városrészben a felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya nagyban elmarad a városi szint 
alatt, ugyanakkor, a korstruktúrából adódóan is, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
jóval meghaladja az átlagos szintet, majdnem eléri az 50 %-ot. A városrészen belüli területi 
különbségek is  igen nagyok.  Legjobb jellemzői  a családi  házas  területnek  vannak,  annak 
ellenére, hogy itt a legidősebb a lakosság (32,5 % volt már 2001-ben is a 60 éven felüliek 
aránya),  de a városrészen belül itt  a legmagasabb a képzettségi szint,  és a foglalkoztatási 
mutatók nagy része is kedvezőbb az átlagnál. 

Ennek épp az ellenkezője mondható el  a laktanyák környékéről,  ahol a korstruktúra csak 
valamivel jobb: a gyerekarány eléri ugyan a szolnoki szintet, de az idősek aránya itt is magas. 
A képzettségi  szint  azonban rendkívül gyenge,  csak általános iskolát  (vagy még azt sem) 
végzett a lakók több mint 34 %-a, a diplomások aránya alig haladja meg a városi érték felét. 
Ennek megfelelően a foglalkoztatással kapcsolatos mutatók is rosszak. 

A területen a Tüzér és Üteg utca valamint a Búzavirág utca környékén magas a cigány/roma 
lakosság  aránya,  a  2.2-2.3  körzetekben  23  %  körül  alakul.  Összességében  az  Alcsi 
városrészben a cigányok/romák becsült létszáma 800-850 fő körül van. 

A  szegregáció  szempontjából  kritikus  terület  az  Üteg  és  Tüzér  utca,  melyen  belül 
önkormányzati  tulajdonú bérlakás nem található. Ezen perifériás területen az Üteg utcában 
142 fő lakik, melyből Rendszeres szociális segélyben 6 fő, lakásfenntartási támogatásban 1 fő 
és Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 61 fő részesül. A Tüzér utca lakossága 12 
fő, köztük szociális támogatott nincs. 

A  laktanyák  fejlesztésének,  funkcióváltásának  antiszegregációs  hatásai  várhatók:  javul  a 
terület  ellátása,  közlekedési  kapcsolatai,  közművesítettsége,  gazdasági  szerepe,  ennek 
következtében felértékelődésére lehet számítani. A Mester utcai laktanya területén – a piaci 
értékesítésű lakóparkok mellett - szociális lakásépítés (150 db új szociális bérlakás) is tervbe 
van véve a már folyamatban levő „fiatalok háza” épület-átalakításán túl. 

A lakókörnyezettel való elégedettség a családi-házas területen a legmagasabb, itt a lakosság 
kevesebb, mint egyharmada gondolkodna csak elkötözésről. A legkedvezőtlenebb a Verseghy 
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úttól D-re eső terület, a Mester utca és a volt laktanyák környéke, ahol az elköltözési szándék 
a 90 %-hoz közelít. Ebben nem kis szerepet játszhatnak a Tüzér és Üteg utcák környéki rossz 
lakásviszonyok (a 2.3. körzet 22,1 %-os alacsony komfortfokozatú lakásállománya.) 

A szegregátumot magába foglaló terület körzetében egy óvoda, és egy általános iskola van.

Rózsa úti Óvoda 

Fiumei Úti Általános Iskola

Tanulók száma 620 fő.  58 fő HH, ebből  44 HHH, ez 7,1 %. A 2008/2009-es tanévre73 
tanulót írattak be, ebből 5 fő, 6,8% HHH.

A fenntartó az intézmény vonatkozásában pályázni kíván a 9/2008. (III. 9.) OKM 
rendelet „Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés szervezésé”-nek 
támogatására.

4.3.6.3. A fogyatékossággal élők helyzete

A városban élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére megbízható statisztikai 
adat nem áll rendelkezésre. Szolnok városban a Magyar Államkincstár adatai alapján a fogyatékossági 
támogatásban 371 fő részesül. Ettől jelentősen eltér a fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetek, 
egyesületek  (Vakok  és  Gyengénlátók-,  Siketek  és  Nagyothallók-,  Szellemi  Fogyatékosok-, 
Mozgássérültek egyesületei/szervezetei) nyilvántartása, mely szerint a szolnoki lakosságból összesen 
2012 fő rendelkezik valamilyen fogyatékossággal. A nagyfokú eltérés abból eredhet, hogy a szigorú 
jogszabályi előírás szerint fogyatékossági támogatás csak súlyos esetben adható.
A  veleszületett  fogyatékossággal  élő  személyeken  túl  az  egyes  fogyatékossági  csoportokban 
különböző  mértékben  kell  számolni  a  betegségből,  balesetből  szerzett  fogyatékosság  miatt 
akadályozott  személyekkel  is.  A  fogyatékos  népesség  demográfiai  összetétele  a  városi  átlagtól 
jelentősen eltér: közöttük magasabb az időskorúak aránya az életkor előrehaladtával betegség vagy 
baleset következtében fogyatékossá válás következményeként. Az időskori diabetes problémák miatt 
a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek köre gyarapszik.
A fogyatékos személyek  11 %-a valamilyen  speciális általános iskolában végezte tanulmányait.  A 
mozgássérültek többnyire általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkeznek, alacsonyabb a 
magasabban  kvalifikáltak  aránya  a  vakok  és  a  hallássérültek  között.  A  fogyatékosok  iskolai 
végzettsége  összességében  azonban  lényegesen  elmarad  a  városi  össznépesség  átlagától. 
Munkavállalási esélyeik emiatt is rendkívül kedvezőtlenek. Míg az összlakosság gazdasági aktivitása 
2001-ben 43,6 % volt, a fogyatékosoké mindössze 16,6 %. 
A fogyatékos személyek 16 %-a egyedül, vagy más fogyatékos személlyel közös háztartásban él, 23 
% lakik  nem fogyatékos  személlyel  másodmagával;  49  % három vagy  annál  nagyobb  létszámú 
háztartásban (családban) élők aránya. 12 % intézeti lakos.

4.3.6.4. A közoktatás és az antiszegregáció viszonya

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében valamennyi szolnoki oktatási intézmény 
elkészítette esélyegyenlőségi tervét.

Óvodák
  I.sz Óvoda  II.sz. Óvoda  III. sz. Óvoda  IV. sz Óvoda
 SNI  15 fő  4 fő  4 fő  21 fő

Az ingyenes és a kedvezményes étkezés biztosításával általánossá vált 3 éves korban történő óvodába 
kerülés  és  a  rendszeres  óvodába  járás.  A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  szakszerű  ellátása 
integrált formában valamennyi óvodában biztosított.
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A feltételrendszer javulása,  a csoportlétszámok csökkenése következtében már  nem szükséges kis 
létszámú  fejlesztő  csoportok  működtetése,  a  fejlesztésre  szoruló  gyerekek  nevelése  integráltan 
történik. A gyógypedagógiai (konduktív) ellátás a IV. sz. Óvodai igazgatóság keretei között folyik, 
ahol  a  kistérségi  a  kistérségi  igényeket  is  ki  tudják  elégíteni,  mivel  kihasználatlan  férőhely-
kapacitással  rendelkezik.  Az  etnikai  kisebbséghez  tartozó  gyerekek  nevelése  a  város  óvodáiban 
integráltan  történik,  egy  intézmény  kivételével  (Csallóköz  úti  óvoda),  melynek  összetétele  egyre 
inkább  a  spontán  szegregáció  irányába  mutat  a  lakóterületi  elhelyezkedés  következtében.  Az 
intézmény  által  kidolgozott  és  a  kisebbségi  önkormányzat  által  is  jóváhagyott  speciális  program 
szerinti nevelés eredményesen szolgálja az etnikai kisebbség érdekeit.

Általános iskolák
INTÉZMÉNY Tanulói 

létszám
1-4 oszt.

Tanulói 
létszám
5-8 oszt.

Tanulói 
létszám 
összesen

SNI
1-4

oszt.

SNI
5-8

oszt.

SNI 
összesen

Bejárók 
1-4

oszt.

Bejárók 
5-8

oszt.

Bejáró 
összes

 Belvárosi ált isk.  206  251  457  11  13  24  6  8  14
 Fiumei úti ált isk.  300  346  646  14  17  31  22  50  72

 II. Rákóczi F. ált isk.  243  252  495  8  10  18  17  18  35
 Kassai úti ált isk.  245  255  500  4  8  12  5  16  21
 Kodály Z. ált isk.  336  447  783  23  29  52  20  44  64

 Kőrösi Cs. S. ált isk.  288  420  708  18  9  27  32  56  88
 Mátyás K. ált isk.  164  258  422  31  43  74  12  36  48

 Szandaszőlősi ált isk.  350  379  729  16  23  39  18  19  37
 Szent-Gy. A. ált isk.  412  508  920  59  61  120  10  27  37

 Széchenyi I. G.és ált isk.  49  99  148  2  9  11  1  8  9
 Széchenyi Krt-i ált isk.  207  322  529  11  28  39  6  18  24

 Újvárosi ált isk.  143  132  275  27  22  49  2  10  12
 ÖSSZESEN  2943  3669  6612  224  272  496  151  310  461

Valamennyi oktatási intézményben integráltan látják el a sajátos nevelési igényű (dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia) tanulókat, akik ellátásához az önkormányzat 273 tanuló részére 230 

többletórát biztosít. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál a munkát koordináló fejlesztő 
pedagógus alkalmazására nyílt lehetőség. 

A gyógypedagógiai ellátást biztosító Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola továbbra is 
szegregáltan látja el az értelmileg sérült tanulókat. Létrejött az autistákat nevelő csoport is. A 

szakiskolai osztályok belépésével 250 fő körüli az iskola tanulólétszáma. 

Gyermek- és ifjúságvédelem: valamennyi általános iskolában fél-állású gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős alkalmazására van lehetőség.

Kollégiumi ellátás
Az utóbbi évek gazdasági, társadalmi változásai következtében a hátrányos helyzetű illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok száma nem csökken. A kollégium olyan szervezeti és 
módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, 
felkészültségi, neveltségi különbözőségeket csökkenteni képes. A Városi Kollégium 945 tanuló 

elhelyezését, nevelését biztosítja öt tagintézményben.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának alakulása
Tanév Hátrányos helyzetű tanulók Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók
Összesen Egy csoportra jutó átlaglétszám

 2003/2004  389 fő  5 fő  394 fő  11 fő
 2004/2005  363 fő  23 fő  386 fő  10 fő

Az 50 %-os étkezési térítési díj támogatásban részesülők (fő)
ÉV Jogcímek Összesen

  Rendszeres gyermekvéd. 
támogatás

 Tartós beteg  Nagycsaládos  

 2003  120  9  126  255

 2004  106  6  91  203

 2005  136  13  118  267

 2006  172  20  180  372
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A térítési  díjtámogatásban  részesülő  tanulók  száma  2004  óta  folyamatosan  növekszik  és 
három év alatt minden kategóriában 1,5-2,0-szeresére nőtt.

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  város  Közoktatási  Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervének végrehajtásához pályázatot kíván benyújtani a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. 
(TAMOP-3. 3. 2. / 08 / 2).

Fő célok:
 
A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyerekek,  hangsúlyozottan  a  cigány/roma  gyerekek 
iskolák  közötti,  és  iskolán  belüli  szegregációjának  csökkentése,  a  tanulói  arányok 
kiegyenlítése érdekében tervezett beavatkozások támogatása révén.

A halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten cigány/roma gyerekek minél nagyobb arányban 
részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést szolgáló támogatásokból. 

A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  integrált  nevelését  támogató  módszertanok 
alkalmazása a közoktatási intézményekben.

Az  érettségit  adó  középfokú  oktatási  formákban,  valamint  a  minőségi  szakképzésben 
továbbtanuló  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  és  a  nem  halmozottan  hátrányos 
helyzetű tanulók közötti aránykülönbség csökkentése.

Ez alapján a fenntartó az alábbi tevékenységi körökre pályázik.

A. iskolai szegregáció csökkentése

- beiskolázási  körzetek  átalakításához  szükséges  felmérések  és  beavatkozások 
támogatása

- mobilitási támogatások
- tanulóbarát iskolai környezet kialakítása
- funkcióváltás megalapozásához szükséges előkészítő feladatok elvégzése
- közoktatási,  közösségi  feladatokhoz  kötődő,  a  halmozottan  hátrányos  helyzetűek 

esélyegyenlőségét biztosítófejlesztések támogatása

B. A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  minőségi  oktatáshoz  való 
hozzáférésének támogatása 

- eszközfejlesztés
- tanulóbarát iskolai környezet kialakítása
- mobilitás támogatása

C. Komplex  felülvizsgálati,  visszahelyezési  programok  magas  sajátos  nevelési 
igényű gyermek-, tanulóaránnyal rendelkező településeken

- Segítő-szakemberek, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus alkalmazása
- integrációt  támogató  módszertan  adaptációja,  intézményi  pedagógiai  program 

átdolgozása, fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése
- prevenciós tevékenységek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára
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- vizsgáló kapacitás biztosítása szakértői listáról
-  visszahelyező, mentoráló programok
- fejlesztési programok, szakmai mentorálás

D. A  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  korai  (3  éves  kortól  történő) 
óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai szervezett beóvodázásának és az 
óvodai hiányzások megszüntetésének elősegítése

- nyitott óvodai programok működtetése
- óvodai programkínálat bővítése
- egészségügyi  és  szociális  szolgáltatók  és  az  óvodák  szakmai  együttműködésének 

megteremtése
- a megteremtett óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködések erősítése

E. Érettségit  adó  középfokú  oktatási  intézményben,  illetve  minőségi  szakképzést 
biztosító szakiskolában történő továbbképzési utak megerősítése

- felvételire való felkészítés
- pályaorientációs tevékenységek
- célcsoport  felvételire  való  felkészülését  támogató  tananyag,  segédeszköz 

beszerzésének támogatása
- sajátos nevelési igényűvé minősített tanulókat kibocsátó alap és középfokú oktatási 

intézmények együttműködésének erősítése

      Horizontálisan minden fejlesztéshez kötelezően kapcsolódó tevékenységek

- általános iskolák módszertani adaptációja
- óvodák módszertani adaptációja
- középiskolák módszertani adaptációja
- fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése 

4.3.6.5. A nők esélyegyenlősége

Szolnok város 2005. decemberi adatai szerint a városban a munkanélküliek 51,3 %-a volt női 
munkanélküli,  azaz  a  nők foglalkoztatási  lehetőségei  valamivel  kedvezőtlenebbek,  mint  a 
férfiaké.  Aggodalomra  ad  okot  azonban  az,  hogy  a  180  napon  túli  tartósan 
munkanélkülieknek már 55,0%-a volt nő, azaz a nők újra elhelyezkedése  nehezebb. Így a 
munkaerő piacról való végleges kiesésük veszélye magas. 
Az  IVS  további  gazdasági  területek  megnyitásával,  a  vállalkozók  Szolnokra  vonzásának 
lehetőségét  megteremti,  ezáltal  a  munkahelyek  számának  emelkedése  prognosztizálható. 
Ahhoz, hogy ezen belül a női foglalkoztatás javítása erőteljesebb lehessen, javasolható, hogy 
a  város  a  női  munkaerőt  igénylő  vállalkozók  betelepedését  kedvezményekkel  – 
adócsökkentés, tervalku – ösztönözze. 

Ugyancsak  a  női  foglalkoztatottság,  a  gyesről  visszatérők  munkaerő  piaci  helyzetének 
javításához járulna hozzá – az intézményellátásnál már említett – bölcsődei kapacitásbővítés, 
a  jelenlegi  bölcsődei  túlzsúfoltság  (460 férőhelyre  beírt  gyermekek  magas  (632!)  száma) 
megszűntetése, további kapacitás létrehozása.
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4.3.6.6. Anti-szegregációs program

A  város  anti-szegregációs  helyzetértékelésében  szereplő  szegregált  és  a  szegregációs 
küszöbértékhez  közelítő  területein  a  gazdasági  és  társadalmi  problémák  egymást  erősítő 
komplex rendszere van jelen. A problémák hátterében több tényező áll. Egyik az alacsony 
iskolai végzettség és a tartós munkanélküliség, valamint a munkakeresés feladásából adódó 
inaktivitás. A rossz foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem 
hiányát okozza, így az érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között 
élnek.

A szegregált és szegregálódó városrészekben nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb 
gyerekek,  akik  fejlődéséhez  elengedhetetlenül  szükséges  anyagi  feltételek  a  legtöbb 
családban nem állnak rendelkezésre. Kiskorúak esetében komoly lépéseket szükséges ezért 
tenni  az  egészséges  fizikai,  értelmi  és  érzelmi  fejlődéshez  szükséges  alapvető  feltételek 
biztosítása  érdekében.  A  telepszerű  környezet  és  ingerszegény  szociokultuárlis  háttér  a 
későbbiekben  komoly  lemaradást  és  szocializációs  problémákat  okozhat  a  gyerekek 
közoktatási  rendszerbe  történő   beilleszkedése  során.  Alapvetően  befolyásolhatja  későbbi 
teljesítményüket,  ezért  elengedhetetlen  a  szociokulturális  hátrányok  leküzdésére  irányuló 
korai fejlesztés és a jó minőségű, a gyerekek problémáit  kompenzálni tudó óvodai ellátás 
biztosítása.

Több  külföldi  és  hazai  példa  is  igazolja,  hogy  az  integrált  oktatás  pozitívan  hat  a 
szociokulturálisan hátrányos helyzetű iskolás gyerekek teljesítményére és szocializációjára. 
Ezért  biztosítani  kell,  illetve  ahol  már  megtörtént,  ott  fenn  kell  tartani  a  szegregált  és 
szegregálódó városrészekben élő tanköteles gyerekek integrált  oktatásban való részvételét. 
Elengedhetetlen a telepeken és szegregált környezetben élő gyerekek iskolai előmenetelének 
kiemelt  figyelemmel  kísérése és támogatása,  az őket integráltan oktató intézmények és az 
oktatási  módszerek  folyamatos  fejlesztése.  Programszerűen  kell  kutatni  és  gondozni  a 
tehetséges  gyerekeket,  akik  előmenetelükkel,  sikereikkel  és  hosszabb  távon  sikeres 
életútjukkal mintaként szolgálhatnak a halmozott hátrányokkal élők számára.

A gyerekek oktatásban megfigyelt teljesítményét, sikerét nagyban meghatározza a támogató 
családi  háttér  és  a  tanuláshoz  szükséges  feltételek  megléte,  illetve  azok  hiánya.  A 
Gyerekjóléti  Szolgálatnak  és  a  gyerekeket  nevelő  oktatási  intézményeknek  együtt  kell 
működniük, hogy a tanulók számára megfelelő körülmények legyenek biztosítva a tanuláshoz 
(nyugodt környezet, motiváló és a tanulás fontosságát elismerő közeg), ezért a Családsegítő 
és a Gyerekjóléti Szolgálatra komoly szerep hárul a támogató családi közeg kialakításában. 
Amennyiben  a  tanulást,  fejlődést  biztosító  családi  környezet  kialakítása  nem  lehetséges, 
alternatív megoldásokat – pl: napközi-ellátás, tanodák, mentorok - kell biztosítani.
Cél,  hogy  az  általános  iskolát  elvégzők  minél  nagyobb  arányban  tanulhassanak  tovább, 
lehetőleg érettségit, vagy piacképes szakmát adó intézményekben. A továbbtanulás gyakran 
vállalhatatlan  anyagi  terheket  jelent  a  családoknak,  ezért  egyszerre  kell  a  továbbtanulást 
támogató  családi  háttér  megteremtésén,  a  gyerekekben  a  tovább  tanulás  iránti  motiváció 
kialakításán és fenntartásán dolgozni – pedagógusoknak és támogató szolgálatoknak egyaránt 
– valamint megteremteni a továbbtanulás anyagi feltételeit támogatásokkal, ösztöndíjakkal, 
családtámogatási rendszerekkel.

A telepen, szegregált környezetben vagy szegregálódó településrészben lakó családok néhány 
százra  tehető  száma  lehetőséget  biztosít  az  egyénre  szabott  szolgáltatások,  eszközök 
kialakítására  és  alkalmazására.  A támogatásokat  azonban a  családtagok jövedelemtermelő 
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képességének,  önbecsülésének  és  egészségi  állapotának  javítását  is  biztosító  fejlesztő 
programokkal szükséges kombinálni.
Kiemelt  szempont  a  családfenntartók,  a  család munkaképes  korú tagjai  jövedelemtermelő 
képességének,  foglalkoztathatóságának  megtartása  és  fejlesztése.  A  foglalkoztathatóság 
megteremtése egyszerre történhet az alapvető képességek, kompetenciák fejlesztésével és a 
munkaerő-piaci  tapasztalatszerzés  segítésével,  támogatott  foglalkoztatással.  Kerülendő  a 
megbélyegző  és  a  foglalkoztathatóságot  ténylegesen  nem  javító  közmunkaprogramok 
alkalmazása, inkább az inaktívak  általános képességfejlesztésére, egyéni képességeinek és 
érdeklődésének  megfelelő  szaktudáshoz  juttatására,  majd  megfelelő  környezetben  történő 
foglalkoztatására  kell  irányulnia  a  szociális  és  munkaügyi  ellátó  rendszer  eszközeit 
együttesen  alkalmazó,  az  intézményrendszerek  együttműködésében  megvalósuló 
projekteknek.

A  telepszerű  környezetben  élők  helyzetének  javítására  olyan,  tudatos  és  külső  támogató 
segítséget is biztosító közösségfejlesztő és rehabilitációs intézkedések szükségesek, amelyek 
rendszeres és kampányszerűen kivitelezett programok keretében elősegítik a környezet-, és 
egészségtudatos gondolkodás és cselekvés kialakulását. 

Meg kell szűntetni az emberhez méltatlan lakhatási körülményeket. Ezért a rehabilitációra 
kijelölt  területeken  (Tücsök-Hangya  út,  Üteg-ütegköz  út)  gyorsított  ütemben  kell  az 
önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő alacsony komfortfokozatú lakásokat felújítani 
és fejleszteni, továbbá programszerűen támogatni kell a megszüntetésre tervezett telepen élők 
életkörülményeinek  javítását  valamint  a  koncentráltan  elhelyezkedő  hátrányos  helyzetűek 
saját  tulajdonát  képező,  alacsony  komfortfokozatú  lakások  felújítását,  komfortosítását.  A 
középtávon felszámolandó szegregátumban (Törteli úti lakótelep) ezzel ellentétben a telepről 
való elköltözést kell minden eszközzel támogatni és a méltatlan lakáskörülményeket integrált 
környezetben lévő, jobb minőségű lakásokba költözéssel kell biztosítani.

Az anti-szegregációs terv céljai:

• csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élő, hátrányos helyzetű, 
kiemelten  a  cigány/roma  lakosság  száma  és  aránya  (úgy,  hogy  egyetlen 
szegregátum lakóinak száma se növekedjen),

• javuljon a hátrányos helyzetű, ezen belül hangsúlyozottan a cigány/roma lakosság 
életminősége  és  lakáskörülményei,  különösen  a  szegregált  területeken  élők 
esetében.

A  tervben  megfogalmazott  célok  realizálása  érdekében  folyamatosan  monitorozni  kell  a 
szegregációs  folyamatokat.  Az  anti-szegregációs  terv  céljainak  megvalósulását  az  alábbi 
indikátorok mentén kell nyomon követni:

1. Indikátor:  „A szegregált  körülmények  között  élők száma”  (cél:  csökkenés  minden 
szegregátum esetében)

2. Indikátor: „A szegregált körülmények között élő munkaképes korúak foglalkoztatási 
rátája  a  szegregátumokban  és  a  szegregációs  folyamatok  elmélyülése  által 
veszélyeztetett területeken élő munkaképes korúakra vetítve” (cél: növekedés)

3. Indikátor:  „A  szegregátumokban  és  a  szegregációs  folyamatok  elmélyülése  által 
veszélyeztett területeken élők közül, adott tárgyévben integrált körülmények között 
elhelyezésre  került  halmozottan  hátrányos  helyzetű  lakónépesség  száma”  (cél: 
növekedés)
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A  szegretátumok  és  a  szegregációs  folyamatok  elmélyülésével  veszélyeztetett  területek 
lakosságának helyzetéről  évente  jelentést  kell  készíteni.  A monitorozási  tevékenységet  az 
önkormányzat Humán Igazgatósága végzi, támaszkodva a városban élő hátrányos helyzetű 
lakosság  életkörülményeit  rendszeresen  vizsgáló  Integrációs  Munkabizottság  évente 
lefolytatott adatfelvételeire, valamint a szociális ellátórendszert működtető szakemberek és 
civil szervezetek munkájára.

A  Humán  igazgatóság  végzi  az  anti-szegregációs  tevékenységek  koordinálása  és  a 
monitoring  rendszer  működtetését,  évente  beszámolót  készít  a  szegregátumok  és  azok 
lakóinak helyzetéről és az anti-szegregációs intézkedések eredményeiről. A beszámoló részét 
képezi  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Integrációs  Programjának  teljesüléséről  és  az 
Integrációs Munkabizottság tevékenységéről készült éves beszámolónak.

Anti-szegregációs cselekvési feladatterv:

A ROP-ban a szegregált területek kétféle típusára lehet támogatást kapni:
• az 1945 után iparosított technológiával épült lakótelepek felújítására és
• a romló fizikai állapotú és szegregálódó társadalmú hagyományos/városias beépítésű 

városrészek komplex rehabilitációjára. 

A nagyobb kiterjedésű lakótelepek között Szolnokon
• a Széchenyi városrész
• a Zagyvaparti lakótelep
• a Tallinn lakótelep és 
• az állomás környék 

említhető.  Ezek  közül  akcióterületként  a  Széchenyi  városrész  rehabilitációja  került 
kiemelésre,  mivel  annak  városszerkezeti  elhelyezkedése,  a  vasúton  túli,  a  Belvárostól 
különálló helyzete indokolja a funkció gazdagítást és a rehabilitációt akkor is, ha társadalma 
– iskolázottsági, foglalkoztatási, jövedelmi szempontból - nem éri el a szegregációs mutató 
küszöbértékét.  Emiatt  azonban  a  funkcióbővítő  és  nem  a  szociális  rehabilitáció  került  a 
stratégiában  előirányzásra.  A  belvárosi  részhez  közvetlenül  kapcsolódó  lakótelepek 
társasházai  pályázhatnak  (energiahatékonyság  növelésre,  nyílászáró  cserékre),  de  nem 
képeznek  városi  akcióterületet,  szerencsésebb  –  városközponthoz  kapcsolódó  – 
elhelyezkedésük kapcsán komoly társadalmi  szegregációról  nem beszélhetünk,  még akkor 
sem, ha a Zagyvaparti lakóterületen korcsoport szerinti szegregáció (elöregedés) megindulása 
tapasztalható.

A hátrányos helyzetű, többnyire cigányok/romák által lakott, szegregálódó városrészek 
kisebb  kiterjedésűek,  de  jellemzőik,  fizikai  állapotuk  és  társadalmi  helyzetük  alapján 
feltétlenül rehabilitációra szorulnak. A legrosszabb helyzetben levő szegregátumok:

• a Hangya utca - Tücsök utca térsége
• a Törteli út menti terület a temető és kórház mögött
• Üteg utca-Üteg mellékköz

4.3.6.6.1.

Törteli út-Motor út

Az  önkormányzat  a  Törteli  úti  –  önkormányzati  bérlakásokból  álló  részének  -  telepi 
szegregátum felszámolását tűzi ki célul. Az egyszintes épületekben található komfort nélküli 
lakások jelentik a városban a legrosszabb lakókörnyezetet, mely épületek gazdaságosan nem 
újíthatók fel.
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A Törteli út menti telep esetén a környezet és a körülmények miatt nem javasolt a helybeni 
rehabilitáció, helyette a telep felszámolási javaslatát tartalmazza az IVS, mert: a térség magas 
talajvizű vízállásos terület,  rendkívül rossz állapotú épületekkel, rendezetlen környezetben, 
gazdasági  ill.  használaton  kívüli  elhanyagolt  területek  közé  ékelődve.  Környezete  és  a 
rehabilitáció  magas  költségszintje  (felszíni  vízrendezés  megoldása)  nem  teszi  alkalmassá 
lakóterületként való hosszútávú fenntartását, így a térség gazdasági területkénti hasznosítása 
ill. erdősítése kívánatos. Ezért a folyamatos felszámolása javasolható.

A telep felszámolása azonban csak egy gondosan előkészített és fokozatosan megvalósuló 
folyamat során történhet, ugyanis a telepről való elköltözést több tényező is nehezíti. Az itt 
lakó családok jelentős része nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és az eseti keresetből, 
vagy nyugdíjból élő szegény családok esetében is komoly terhet jelent a havi néhány ezer 
forintos lakbér fizetése is. Így az önkormányzatnak – lakáspolitikáját és szociális rendszerét 
egyaránt kiterjesztve a telepről való elköltözést támogató mobilizációs program támogatására 
– komoly anyagi és humán erőforrásokat kell biztosítania.

Az önkormányzat tulajdonában vannak a következő ingatlanok: hrsz: 6670/4, kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület  megnevezésű 1036 m2 területű; hrsz: 6670/5 kivett lakóház, udvar, 
gazdasági  épület   megnevezésű  1036  m2  területű;  hrsz:  6670/6  kivett  lakóház,  udvar, 
gazdasági  épület  megnevezésű  1156  m2  területű  ;  hrsz  6670/2  kivett  lakóház,  udvar, 
gazdasági  épület  megnevezésű  1044  m2  területű;  hrsz:  6668/3  kivett  lakóház,  udvar, 
gazdasági  épület   megnevezésű  1148m2  területű;  hrsz:  6640/2  kivett  lakóház,  udvar, 
gazdasági épület megnevezésű 978 m2 területű; hrsz: 6665/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű 1161 m2 területű, hrsz: 6665/3 kivett lakóház, udvar megnevezésű 1101 
m2 területű lakóingatlanok, melyek Törteli úti telep felszámolása keretében le kell bontani (a 
bontás esetlegesen kiterjedhet még több ingatlanra).  A terület  utóhasznosítása keretében a 
terület fásítása, erdősítése tervezett.

Számos  kísérlet  történt  az  elmúlt  évek  során  a  telep  lakóinak  más  környezetben  való 
elhelyezésére. A mobilizáció sikere érdekében elengedhetetlen mind a befogadó környezet 
biztosítása, mind az elköltöző és új környezetbe kerülő családok beilleszkedésének segítése. 
E  feladatokat  az  önkormányzat  szakemberei  és  együttműködő  civil  szervezetek  közösen 
képesek  ellátni,  biztosítani  kell  azonban  esetükben  a  szükséges  tapasztalatok,  gyakorlat 
megszerzését – ezért a mobilizációs programot kis lépésekkel, 7-10 éves ütemben, évi néhány 
család  -  2-5  -  elköltöztetésével  lehetséges  elkezdeni.  A  telepről  való  sikeres  elköltözés 
motivációt jelenthet más telepen élő családok számára is a jobb és integrált környezetbe való 
elköltözéshez, míg a sikertelen próbálkozások mások motivációi ellen hathatnak.

A telepről való elköltözések programszintű támogatása és ösztönzése csak az érintettekkel, 
valamint  a  kisebbségi  jogvédő  és  érdekképviseleti  szervezettekkel  együttműködve,  az 
intézkedések megtervezésébe és végrehajtásába történő bevonásával valósulhat meg.

A jobb és integrált környezetbe költöző családok támogatása érdekében az önkormányzatnak 
folyamatosan a változó  helyzethez kell  igazítania  lakáskoncepcióját.  Az alacsony,  néhány 
ezer forintos lakbért is nehezen fizetni tudó, közüzemi díjakat nem fizető családok integrált 
környezetbe történő elhelyezése olyan, azonnal jelentkező szociális többletkiadásokat ró az 
önkormányzat  költségvetésére,  amelynek  a  fedezetét  meg  kell  teremteni.  Hosszabb távon 
azonban az önkormányzatnak fel kell számolnia rossz minőségű lakás állományát és szociális 
lakáspolitikáját a költségvetési szempontból is átláthatóbb, közvetlen lakhatási támogatáson 
alapuló rendszerre kell átvezetnie.
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A telepről integrált környezetbe történő elköltözést kell segíteni, gondosan ügyelve arra, hogy 
az  elköltözés  semmiképpen  sem  az  egyik  szegregátumból  egy  másik  szegregátumba 
irányuljon,  továbbá  azért  is  szükséges  a  telepről  elköltözők  további  életének  követése, 
illetőleg kísérése, hogy az önkormányzat  idejében tudomást szerezhessen más területeken, 
városrészekben  a  telepfelszámolás  hatására  kezdődő  esetleges  újabb  szegregációs 
folyamatokról és megakadályozhassa azok elmélyülését.

Ezért a Törteli Úti lakótelep felszámolását kisléptékben kell megkezdeni, különös figyelmet 
fordítva  a  telepről  kiköltözők  és  a  befogadó  környezettől  származó  visszajelzések, 
információk  és  tapasztalatok  összegyűjtésére  és  kiértékelésére.  Az  integrált  környezetbe 
történő költözés segítésére és támogatására alkalmazott eszközöket e tapasztalatok fényében 
folyamatosan javítani kell, törekedve működő modellek, mobilizációs utak kialakítására és az 
azokhoz kapcsolódó tapasztalatok hasznosítására.

A telep teljes felszámolásáig az itt élők életkörülményeinek javítása érdekében a lakóterület 
környezetfejlesztő  rehabilitációja  keretében  az  utak  építése,  javítása,  a  hiányzó  felszíni 
vízrendezés  elvégzése  a  jövőbeni  feladat.  A  szilárd  útburkolat  kialakításához  szükséges 
műszaki felmérés megtörtént.  Ez alapján a Törteli  úton 240 fm (340 nm) 12.348.000,- ft. 
költségű,  a  Motor  úton  189  fm  (725  nm)  9.816.000,-  ft.  költségű  szilárd  útburkolat 
elkészítése  tervezett.  Az  ehhez  szükséges  határozat-módosítás  előkészítés  alatt.  A 
közterületeken további fontos feladat a fásítás.

A megüresedő szociális bérlakások egy részének funkcióváltásával a helyben élők, valamint 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat  igénye és kezdeményezése alapján, a közösségi terek 
bővítése tervezett. 
A  programokat  a  telepen  élők  tervezik  és  szervezik  a  CKÖ  aktivisták,  közhasznú 
foglalkoztatott  közösségfejlesztők  és  a  telepgondnok  segítségével.  A  programok 
lebonyolításához  a  közösség  szakembert,  mentort  igényelhet  a  Polgármesteri  Hivatal 
szociális-,  foglalkoztatási-,  vagy humán  szolgáltatói  szakmai  szervezeteitől,  illetőleg  civil 
szervezetektől, szolgáltató cégektől, melynek forrástámogatása az önkormányzat integrációs 
szakfeladati keretéből tervezhető.

A  telepen  élők  közösségfejlesztő-,  életvezetési-,  egészségügyi-,  és  kulturális 
kezdeményezéseit  2008 júniusától-2009. december  31.-ig  tervezetten  2 fő munkaerő-piaci 
menedzser hivatali foglalkozatása is segíti,  melynek során a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokhoz tartozók  esélyegyenlőségének  javítását  célzó  programok,  és  munkaerő-piaci 
képzések is bekerülnek a humánszolgáltatási csomagokba.

A  szociális  ellátás  fejlesztése  keretében,  a  közösségi  terek  támogatják  és  segítik  a 
családsegítő-, és védőnői szolgáltatás feltételeinek javítását,  a lakhatási-, és foglalkoztatási 
reintegráció előkészítését.

A telep  beiskolázási  körzetében  lévő Újvárosi  Általános  Iskola  tanulói  szegregáltságának 
oldása érdekében közoktatási  helyzetértékelés készült,  mely alapján az iskola beiskolázási 
körzetének módosítása megtörtént annak érdekében, hogy az egymással határos   felvételi 
körzetekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya ne haladja meg a 25%-ot.  
A körzethatár módosításánál az OKM bevont anti-szegregációs szakértői javaslatára olyan 
utcák  lettek  kiemelve,  és  másik  általános  iskolához  csatolva,  amelyekből  a  2008/2009-es 
tanévben magasabb számban kerülnek beiskolázásra HHH gyerekek.
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A zökkenőmentes körzethatár-módosítás,  és a beiratkozások segítése érdekében bevonásra 
kerültek  a  CKÖ  közösségfejlesztői,  valamint  a  SZKTT  HSZK  Gyermekjóléti  Szolgálat 
családsegítő munkatársai,  melynek eredményeként a következő tanév beiskolázási adatai a 
következő képpen alakultak:

Adatok a 2008. április 28-29-ei általános iskolai beíratkozásról 

S.sz. Iskola Beírt tanulók létszáma
A beírt tanulók közül 

HHH tanulók létszáma
A HHH tanulók 

aránya

1. Belvárosi Á. I. 59 5 8,50%

2. Fiumei úti Á. I. 73 5 6,80%

3. Kassai úti Á. I. 63 3 4,70%

4. Kodály Z. Á. I. 62 1 1,60%

5. Kőrösi Cs. S. Á. I. 98 16 16%

6. Mátyás K. Á. I. 19 4 21%

7. II. Rákóczi F. Á. I. 64 5 7,80%

8. Szandaszőlősi Á. I. 101 2 2%

9. Széchenyi Krt-i Á. I. 59 1 1,70%

10. Szent-Gy. A. Á. I. 86 12 13,90%

11. Újvárosi Á. I. 21 7 33%

Összesen: 705 61 8,60%

Elsődlegesen  az  intézmény  beiskolázási  körzetében  élő  hátrányos  helyzetű  kiskorúak 
felzárkóztató-, hátránykompenzáló-, és tehetség-kibontakoztató támogatására civil szervezeti 
Tanoda program beindítása tervezett pályázati források felhasználásával, melyhez tervezetten 
5 éves első ütemű használatba adással az önkormányzat biztosítja az intézményi hátteret.

4.3.6.6.2. Hangya út-Tücsök út

A város második legnagyobb szegregátumát az integrált városfejlesztési stratégia a Nyugati 
Városrész-Thököly út melletti volt laktanya és környéke akcióterülethez kapcsolódóan jelöli 
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meg,  ahol  szociális  városrész-rehabilitáció  valósul  meg.  Az  akcióterületi  intézkedések 
összehangolt alkalmazásával a telepen élők életminőségének javítását célozzák.

A  Hangya  és  Tücsök  úton  rehabilitálni  kell  a  lakókörnyezetet,  különös  tekintettel  a 
közterületekre, elősegítve azok közösségi tér funkcióinak kialakulását.  
A  környezet  és  a  lakásminőség  javításával  párhuzamosan  támogatni  kell  a  telepszerű 
környezetből  való  kiszakadást.  Különösképpen  a  fiatal,  iskoláskorú  gyerekeket  nevelő 
családok  esetében  a  telepen  kívüli  lakáshoz  juttatást  kell  biztosítani  az  önkormányzat 
szociális bérlakás-programja, albérleti  támogatások, vagy önálló lakáshoz jutás támogatása 
keretein belül. A kiköltözések után üresen maradt önkormányzati tulajdonú lakásokba azok 
komfortosítását, felújítását megelőzően nem engedélyezhető a beköltözés.
A kiköltözések során megüresedett lakások esetében tudatos lakásgazdálkodási politikát kell 
folytatni, előnyben kell részesíteni a több gyerekes, iskolába járó gyerekeket nevelő családok 
nagyobb lakásba költözését. Tudatosan elő kell segíteni, hogy a telepről kiköltözők ne más 
szegregátumokba költözzenek, meg kell akadályozni újabb szegregátumok kialakulását.

A  telepen  egyszerre  kell  biztosítani  az  ott  lakók  életminőségének  növekedését  a 
rendelkezésre álló, helyben elérhető szolgáltatási kínálat növelésével és lehetőséget teremteni 
bizonyos helyi lakók által működtetett, jövedelmet is termelő vállalkozások - például fodrász, 
varrónő, asztalos, autószerelő, stb. – megtelepedését.

A közösségi terek lehetőséget teremtenek a közösségi élethez,  a közösség fejlődése pedig 
egyszerre biztosítja az egyén jobb közérzetét, biztonságérzetét, valamint a közösségi kontrollt 
kialakulását károsnak tekintett tevékenységek, magatartásformák felett.
A tanulás,  vagy közös  alkotás  feltételei  is  biztosíthatóak  ilyen  funkciókra  kialakított  (pl: 
tanoda, alkotószoba, zeneterem, stb.) épületrészekben.

Az akcióterületen belüli fejlesztések  alapvető célja a Thököly út menti lakóterületek, azon 
belül  kiemelten  a  Tücsök  és  Hangya  utca  menti  lakótelkek  szociális  rehabilitációja  és  
funkcióbővítése. 
Cél, hogy  az  alacsony  komfortfokozatú  lakások  felszámolásra  kerüljenek.(47,7→0%),  a  
foglalkoztatott nélküli  háztartások aránya a 2001-évi értékről a városi átlagra csökkenjen  
(45%→ 36,7%).

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztések konkrét céljai:
--a lakóterület elszigeteltségének oldása, a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével
--Tücsök és Hangya utcai lakótömbökben Kulturális Centrum és Közösségi ház építése, 
--közösségi szabadtéri terület kialakítása,
--szociális rehabilitáció (ennek keretében a közterületek rehabilitációja), 
összességében az itt élők életkörülményeinek javítása.

A fejlesztések hatására: a lakóterület környezeti állapota a város átlagos szintjére emelkedik, 
a  lakóközösség  elszigeteltsége  megszűnik,  a  környező  lakóterületek  közösségébe 
integrálódik. A Kulturális Centrum és Közösségi ház megépítésével a lakóterület városi és 
kistérségi szerepkört kap, és állandó rendezvényi helyszínné válik.

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztések konkrét céljai:
A  társadalmi  problémák  halmozódását  jelző  lakóterületeken  élők  életkörülményeinek 
javítása,  a város többi  városrészein élők életkörülményeihez  való közelítése.  A közösségi 
funkciók  kialakítása  és  a  tudatos  közösségfejlesztési  tevékenység  anyagi  és  emberi 
támogatással,  szakértők  közreműködésével  valósulhat  csak meg sikeresen.  Itt  a  tudatosan 
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megtervezett és végrehajtott funkcióbővítés esetében – szakszerű vezetés mellett – nagyban 
lehet civil szervezetek, önkéntesek munkájára is támaszkodni.

A  Hangya  –Tücsök  u.  környéke  esetén  a  helyben  maradók  életkörülményeinek, 
életlehetőségeinek javítása a cél, ezért a városfejlesztési stratégia: 

• a jelenlegi részleges közművesítettség helyett a közműhálózat fejlesztésével a teljes 
ellátottságra fejlesztést javasolja 

• a közösségi intézményekkel való ellátottság biztosítását a Széchenyi városrészben a 
lakótelepen és a területen tervezett fejlesztések által javasolja 

• a  Hangya  utcában  Kulturális  Centrum  és  Közösségi  ház  létesítését  tartalmazza, 
valamint  a  mellette  levő,  ma  használaton  kívüli  Thököly  úti  volt  laktanyaterület 
átalakulásával  az  ott  elhelyezendő  funkciók:  eseménytér,  kereskedelem-bevásárló 
központ kialakításával tervezi az ellátás javítását

• a Széchenyi lakótelep negyedik üteme helyén új lakásépítési területet javasol, melyen 
a  vállalkozói  alapon  épülő  lakások  között  az  önkormányzati  tulajdonú  telkeken 
szociális  lakásépítés  is  megjelenhet,  esetleg  a  terület  beépítésének  lehetőségéért  a 
vállalkozó a bontandó lakások pótlásáról való gondoskodásra ösztönözhető.

A városrész élhetőségét és az ott lakók életminőségét nagyban javíthatja a helyben elérhető 
szolgáltatások - ezzel a városrész funkcióinak – bővülése. Az élhetőbb környezet javíthatja a 
közösség  kialakulását  és  fejlődését,  a  közösséghez  tartozás  pedig  pozitívan  hat  az  egyén 
biztonságérzetére és önbecsülésére.  A közösségi összetartás és az értékek megszilárdulása 
önmagában is javítja az élhetőséget.

Indikátorok:

Fő  cél:  A  Tücsök-Hangya  úton  élők  várható  élettartamának  és  az  egy  főre  jutó  átlagos 
jövedelmének növekedése

Specifikus célok:

• A  telepen  élő  családokból  származó  gyerekeknek  a  Kompetenciamérés  olvasási-
szövegértési, valamint matematikai-természettudományos teszteredményeinek átlaga 
és a város összes tanulójának átlagos értékei közötti különbség csökkenése

• A  rendszeres  munkajövedelemmel  rendelkező  háztartásokban  élő  0-14  évesek 
aránynövekedése

• A  közösségi  és  szolgáltató  központ  szolgáltatásait  igénybe  vevők  számarányának 
időarányos növekedése

A megvalósítás lépései:

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek
• Integrált iskolai oktatás fejlesztése
• Támogató, mentori hálózat fejlesztése és célzott működtetése
• Családsegítő-,  és  Gyerekjóléti  Szolgálat,  valamint  a  körzeti  iskolák  pedagógusai 

közötti együttműködés fejlesztése  
• A felépülő közösségi szolgáltató épületében a mentori tevékenység, tanulócsoportok 

működtetése 
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Lakáshoz jutási – mobilizációs – program

• Az  önkormányzat  szociális  bérlakás  koncepciójának  kiegészítésével  és  a 
támogathatósági  feltételek  pontos  meghatározásával,  időszakos  felülvizsgálatával 
2009-től folyamatosan

Szociális és jövedelmi helyzet javításához kapcsolódó tevékenységek

- Foglalkoztathatóság javítása

o Az  Észak-alföldi  Regionális  Munkaügyi  Központ  Szolnoki  Kirendeltség  és 
Szolgáltató Központ, az önkormányzat munkaerő-piaci menedzserei, illetve civil 
szervezetek  együttműködésével  fel  kell  mérni  a  telepen  élő  munkanélküli  és 
inaktív lakosság létszámát, képzettségét, foglalkoztathatóságát és a problémakört 
egységesen kezelő koncepciót és cselekvési tervet kell készíteni. 

o A  koncepció  megalkotása  és  annak  bevezetése  után  a  telepen  élők 
foglalkoztathatóságának javítására létrejött tevékenységeket bele kell foglalni az 
Integrációs Program  előrehaladásának monitorozásába.

o A szociális támogatások folyósításával párhuzamosan ösztönző mechanizmusokat 
kell  kidolgozni  és  működtetni,  amelyek  a  rendszeres  segélyezés  helyett  a 
rehabilitáció  és  a  munkaerőpiacra  való  visszatérés  felé  irányítják  a  célcsoport 
tagjait.

A  program  megalapozásához  a  telepen  élők  helyzetének  részletes  felmérése  szükséges. 
Olyan, a lakosság egészére kiterjedő felmérést kell végezni, amely alkalmas a beavatkozások 
célcsoportjának  és  konkrét  eszközeinek  megtervezéséhez,  valamint  azok  eredményeinek 
mérésére, a program előrehaladásának nyomon követésére. A felmérésnek lehetővé kell tenni 
a telepről kiköltöző családok nyomon követését és életpályájának vizsgálatát.

4.3.6.6.3. Üteg út-üteg mellékköz

                Szántó krt.-Vas Gereben út- Száva út-berzsenyi D. út

                Gyopár út-Bogár út

E fejezetben szereplő területrészek főként magántulajdonú lakóingatlanokból álló övezetek, 
melyek közül klasszikus telepi formát kizárólag az Üteg út mutat. A másik két területen nem 
alakult ki 
valódi szegregátum, de néhány utcában több, szociálisan nehéz helyzetben élő család lakik, 
leromlott lakáskörülmények között. Mivel ezek a családok, különösen az Üteg úton a város 
perifériás  beépített  területein  laknak,  fennáll  a  veszélye  a  környezet  leromlásának,  amely 
felgyorsulása  esetén  a  környező  ingatlanok  értékvesztése  mellett  népességcserélődési 
folyamatot indíthat el.

A negatív  folyamatoknak  tudatos  szociális  munkával  és  közösségfejlesztéssel  elejét  lehet 
venni,  ezért  főként  az  Üteg  út  esetében  közösségfejlesztési  programot  kell  indítani  és 
működtetni. 

Ennek körében:

• Csökkenteni kell a szociokulturális hátrányokat e területeken élő rászorulók esetében. 
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• A  szegénység,  hátrányos  helyzet  továbbörökítését  oktatás,  képzés  és 
közösségfejlesztés eszközeivel kell megakadályozni.

• A  felnőtt  lakosság  részére  folyamatos  és  megfelelő  minőségű  információt  kell 
biztosítani az ellátásokról, képzésekről, foglalkoztatási lehetőségekről.

• Elő kell segíteni a helyi közösség fejlődését, kapcsolatok, közös értékek és identitás 
kialakulását.

E  célok  érvényre  juttatását  segíti  elő  a  Hangya-Tücsök  utca  térségében  kialakítandó 
közösségi ház, amely egyaránt alkalmas környezetet biztosít tanodai program bevezetésére és 
működtetésére, valamint közösségi programok és rendezvények szervezéséhez.

A területen élők helyzetét  folyamatosan figyelemmel  kell  kísérni,  és  arról  szintén be kell 
beszámolni az éves anti-szegregációs jelentésben. 

A Magyar Köztársaság Kormánya az egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes 
önkormányzati  tulajdonba adásáról  szóló  2127/2004.  (VI.7.)  sz.  Korm.  határozatával  úgy 
döntött, hogy a Szolnok, 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenesen Szolnok Megyei Jogú 
Város  tulajdonába  kerüljenek.  A megállapodás  szerinti  vagyonátadás  az  államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdése és a fent 
említett kormányhatározat előírásai alapján szociális bérlakások építése, sporttelep létesítése, 
lakótömb, közterület kialakítása céljából történt. 

A Mester úti laktanya területére megvalósíthatósági tanulmány készült, melyet a közgyűlés 
2005. október havi ülésén tárgyalt.  A tanulmány az infrastrukturális hálózatok (közművek, 
utak)  kiépítésére  vonatkozó  engedélyezési  terveken  javaslatot  tartalmaz  önkormányzati 
lakások építésre, sport és szabadidő központ megvalósítására és építési telkek kialakítására. A 
dokumentáció része a mellékletként  csatolt  katasztrófavédelmi  bázis  kialakítását  célzó két 
beépítési alternatíva. 
Cél a területen lakóparkok és családi házas övezetek kiépítése. Ehhez szükséges a rendezési 
tervet  módosítani,  megvalósíthatósági  hatástanulmányt  készíteni,  majd  telekrendezést 
végrehajtani. 
A  jövőbeni  közterületek  és  értékesítésre  szánt  területek  kialakítása  után  megkezdheti  az 
önkormányzat  a  közművek  kiépítését,  közterületek  kialakítását  (járdák,  parkolók  építése, 
fásítás stb.).
A tervezett  két  lakópark  és  a  társasházas  lakóterület  kiépítése  után  az  önkormányzatnak 
jelentős bevételei  származhatnak az ingatlanértékesítésből,  melyek a vonzáskörzetben lévő 
szegregátum közmű-fejlesztésére is lehetőséget biztosíthatnak.

Valamennyi szegregátumot érintő szociális beavatkozások:

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjában a halmozottan hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokat, kiemelten a cigány/roma kisebbséget érintő integrációs programként 
kiemelt fejlesztési célok:

• Rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítása és működtetése.
• Telepek, telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódó tervezési 

folyamat  elindítása,  valamint  a  szociális  lakásépítések  finanszírozásához  kapcsolódó 
feltételrendszer kidolgozása.
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• A cigány/roma  tanulók  felsőfokú  képzésbe  történő  bejutásának  és  részvételének  segítése 
céljából  érettségire  felkészítő  képzések  szervezése,  elsősorban  a  cigány/roma  tanulók 
képzésében tapasztalattal rendelkező oktatási intézmények bevonásáva.

• Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak roma 
tanulók,  el  kell  érni  azt,  hogy  olyan  cigány/roma  származású,  illetve  romológus 
szakképzettséggel  rendelkező  szociális  munkást,  pedagógiai  asszisztenst  vagy  szabadidő 
szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat.

• Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi prioritások 
vonatkozásában:

o Cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, 
a programban való bennmaradás biztosításában,

o Cigány/roma civil szervezetek megerősítése,
o Cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása,
o A helyi fejlesztéseknél a munka-intenzív szektorok bővítése,
o A  vállalkozóvá  válás  segítése  a  Észak-alföldi  Regionális  Munkaügyi  Központ 

Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ, és az önkormányzat munkaerő-piaci 
menedzserei eszközrendszerének  felhasználásával.  A  vállalkozni  szándékozók 
részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása,

o A  cigányok/romák  munkaerő-piaci  integrációját  támogató  programok,  pályázati 
lehetőségek feltárása.

• Szolnok városban a cigány/roma kultúra  értékeinek és emlékeinek felmérése  cigány/roma 
civil  szervezetek  és  aktivisták  bevonásával,  megfelelő  védelme  érdekében  intézkedések 
tétele.

• Kulturális Centrum és Közösségi ház létrehozása és működtetése.
• A  városban  élő  cigány/roma  lakosság  egészségi  állapotát  fel  kell  mérni  és  az  ehhez 

kapcsolódó egészségügyi térképet el kell készíteni az eltérő demográfiai adatok, életminőség, 
egészségbeli adatok megértése érdekében.

A város roma integrációs  programjának céljai  közül  területi,  városfejlesztési  és  rendezési 
vonatkozása a Kulturális Centrum és Közösségi ház helykijelölésének és megépítésének 
van,  melyet  a  városfejlesztési  stratégia  a  Hangya  utcában  jelöl.  A  város  Integrációs 
Programjának  többi  célkitűzése  elsősorban  intézkedési  tervek  kidolgozását  és  szervezést 
igényel. 

A fogyatékosok integrációs programjának elkészítéséhez az egyes fogyatékos csoportok 
érdekképviseleti szervezetei nyújtottak segítséget. Ez alapján a javaslatok:

Magyar  Vakok  és  Gyengénlátók  Országos  Szövetsége  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  
Szervezete:

• a vak tanulók részére speciális eszközök biztosítása
• közhasznú tanfolyamok indítása
• a  fogyatékossággal  élők  “másságát”  feltáró  alkalmak  megszervezése  a  város 

különböző intézményeivel közösen.
Siketek és Nagyothallók Megyei Szervezete:

• több munkalehetőség biztosítása olyan cégeknél, ahol - ugyan csökkent munkaképességűeket 
is alkalmaznak-, de halló, egészséges munkatársaik is lennének. Ez enyhítené a társadalmi 
szegregáltságot.

• a  fogyatékos  amatőr  sportolók  lehetőségeinek  szélesítése:  versenyek  szervezése,  ill. 
jelentősebb városi tömegsport rendezvényeken számukra a részvételi lehetőség biztosítása.

Értelmi Fogyatékosok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete: 
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• a  városban  élő  értelmi  fogyatékosokra  és  családjukra  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani, 
elsősorban  a  fogyatékos  fiatalok  kommunikációhoz  fűződő  jogainak  fejlesztése  és  az 
érdekvédelem megerősítése szükséges.

• az oktatás, képzés terén korai fejlesztő központ létrehozása javasolt 
• a szinten tartó képzések biztosításának feladatát az egészségügy-oktatásügy-szociális terület 

együttesen kell felvállalja
• szórakozás, sport: az értelmi fogyatékos fiataloknak rendszeres klubfoglalkozáshoz szükséges 

hely biztosítása.

Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete:
• a szemléletváltás  elősegítése, hogy a társadalom tagjai, szervezetei és az állami szervek oly 

módon  végezzék  tevékenységüket,  hogy  az  a  fogyatékos  emberek  teljes  társadalmi 
egyenrangúságát biztosítsa.

A  fogyatékosok  különböző  csoportjai  érdekeinek  összehangolása  szükséges  a  fizikai 
környezet  alakításánál,  mert  a  jogszabály  által  előírt  akadálymentesítés  –  amely  a 
mozgássérültek helyzetét megkönnyíti – nehezíti/elbizonytalanítja a vakok és gyengén-látók 
mozgását.  Ezért  – a még hátralévő - akadálymentesítéseknél figyelmet  kell  fordítani  arra, 
hogy a vakok számára továbbra is érzékelhető maradjon a járda-úttest határa (pl.  burkolat 
felületi különbségek (recézettség, eltérő kopogó hangot adó anyaghasználat) alkalmazásával).

Szolnok  antiszegregációs  programmal  már  az  integrált  városfejlesztési  stratégia  készítése 
előtt is rendelkezett, melynek elkészítéséhez igénybe vette a kisebbségi önkormányzatok, a 
fogyatékosok különböző szervezeteinek segítségét, közreműködését is. Így azok kapcsán a 
partnerségi  együttműködés  létrejött.  Ezért  ma  már  nem  az  antiszegregációs  stratégia 
készítéséhez,  hanem végrehajtásához – esetleg kiegészítéséhez – kell  további  partnerséget 
biztosítani. 

33. napirendi pont
Előterjesztés  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „GII  jelű—Szandaszőlős” 
elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő  város  rehabilitációs 
pályázat beadására és az önerő biztosítására

Szalay  Ferenc kérte  a határozati  javaslat  II.  pontjában az  Önkormányzatot  érintő  önerőt 
180.465 eFt-ra javítani. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

H o z z á s z ó l á s o k :

Tóth Ferenc: Régi vágya a szandaszőlősi városrésznek, hogy saját önálló arculatú központja 
alakuljon ki. Amikor elindult a város stratégiai fejlesztési terve, sok javaslat érkezett be a 
városvezetéshez.  Ezeket  a  javaslatokat  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiába 
beledolgozták.  Úgy  tűnik,  most  van  annak  az  ideje,  hogy  a  tervek  lassan  megvalósult 
projektek lesznek. Az előterjesztés előnye, hogy a beruházás csak 30%-a az önerőt igényel, a 
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többi várhatóan a támogatásból származik.  Ha a pályázat nyer az önkormányzat  egy siker 
előtt áll, ami nagyon sok embert érint. 

Csala  Sándor  Péter:  Örömmel  vette  tudomásul,  hogy  az  Integrált  Városfejlesztési 
Stratégiának részét képezte a szandaszőlősi célterület és öröm volt az is, amikor meglátta a 
jelen  pályázatot,  hiszen  az  önkormányzati  választás  előtti  kampány  időszakában  erről  a 
területről több kérdés, kérés megfogalmazódott. Kitért arra is, hogy a költségvetési koncepció 
tárgyalásakor  már  említette,  hogy a szandaszőlősi  célterület  bizonyos központi  részeire  el 
kellene kezdeni valamiféle tanulmányterv készítését, beleértve ebbe a központi területnek a 
tulajdonviszonyi feltárását, közműellátottság vizsgálatát, illetve vázlattervi kidolgozását. Ez a 
költségvetésből  kimaradt.  Nem  nagy  összegről  van  szó,  annak  idején  kb.  10-15  millió 
forintos tervezési díj volt említve az előkészítésre. 

Szalay Ferenc kiemelte,  hogy nagy dolog egy ilyen  programban,  hogy a második helyre 
tudott kerülni a fejlesztésekben Szandaszőlős, az a városrész, ami egyébként is nagyon sokat 
tesz a környezetének alakításában. Az ott lakók nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a terület 
szép legyen. Új terület a festők nevű utcák, ahol nincs még az út kialakítva. Ez a program 
egyik  jelentős része.  A másik jelentős  rész a Krúdy utca újjá  építése,  egyirányúsításának 
megoldása. A legfontosabb rész a kialakítandó két olyan városközpont, amely közösségi tér 
funkciót  lát  el.  Az  egyik  az  iskola  és  környéke  a  művelődési  házzal,  a  másik  pedig  a 
Rendelőintézet és környéke.  Szandaszőlős fontos városrésze Szolnok városának, már  csak 
azért is, mert a közlekedési helyzet elsősorban ezt a városrészt érinti. Elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  23  fő  -  23  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

162/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „GII  jelű--Szandaszőlős” 
elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő  város 
rehabilitációs pályázat beadásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi határozatot hozza:

I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  az 
ÉAOP-2007-5.1.1.  konstrukciójára,  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „GII  jelű-
Szandaszőlős”  elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő  város 
rehabilitációs pályázat kerüljön beadásra az alábbiak szerint:
A projekt költségvetése:
Saját forrás: 180.465 eFt
Igényelhető támogatás: 421.085 eFt
Bruttó összköltség: 601.550 eFt
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
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II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 180.465 eFt önerő 2008.,  és 
2009. évi költségvetés terhére.
Határidő  :   2009. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV. A Közgyűlés felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a projekt Kormány által történt 
Akciótervi  nevesítését  követően  a  pályázat  részletes  kidolgozásáról,  annak  támogatását 
követően  pedig  a  program  koordinálásáról  és  az  elnyert  támogatás  felhasználásának 
ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő  :   2009. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

34. napirendi pont
Előterjesztés  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „A-B  jelű-Szolnok  a  Tisza-
fővárosa”  elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő  város 
rehabilitációs pályázat beadására és az önerő biztosítására

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Ez az a program, ami a gyaloghíd megépítéséről, a Tisza part rekreációjáról, 
a  Damjanich  uszoda  és  környékének  rendbetételéről,  a  Tiszaliget  a  sportlétesítmények 
felújításáról  szól,  valamint  a  főiskolai  campus,  a  strand  és  a  Tiszaliget  szolgáltatásait 
kapcsolja  be  a  város  vérkeringésébe.  A  híddal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  pályázati 
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önrész  igen  magas.  A  városnak  kb.  200  millió  forintos  részt  kell  kiváltani.  1,5  milliárd 
forintba kerül az építése. A közúti híd építése 24,0 milliárd forint körül van. Javasolta az 
előterjesztés elfogadását. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 24 fő - 17 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal,  4 
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

163/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „A-B  jelű-Szolnok  a  Tisza-
fővárosa”  elnevezésű  akcióterület  fejlesztésére  irányuló,  funkcióbővítő 
város rehabilitációs pályázat beadásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi határozatot hozza:

I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  az 
ÉAOP-2007-5.1.1.  konstrukciójára,  az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiában  „A-B  jelű-
Szolnok a Tisza-fővárosa” elnevezésű akcióterület fejlesztésére irányuló, funkcióbővítő város 
rehabilitációs pályázat kerüljön beadásra az alábbiak szerint:

A projekt költségvetése:
Saját forrás: 608.325 eFt
Igényelhető támogatás: 1.419.425 eFt
Bruttó összköltség: 2.027.750 eFt
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 608.325 eFt önerő 2008., 
2009., és 2010. évi költségvetés terhére.
Határidő  :   2010. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV. A Közgyűlés felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a projekt Kormány által történt 
Akciótervi  nevesítését  követően  a  pályázat  részletes  kidolgozásáról,  annak  támogatását 
követően  pedig  a  program  koordinálásáról  és  az  elnyert  támogatás  felhasználásának 
ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő  :   2010. december 31.

202



Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

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

35. napirendi pont
Előterjesztés közterületek elnevezésére

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

164/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h  a  t  á  r  o  z  a  t
közterületek elnevezéséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel a helyi 
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális 
alárendeltségű  szervek feladat-  és  hatásköreiről  szóló  többször  módosított  1991.  évi  XX. 
törvény 39. § (2) bekezdésében foglaltakra, a következő határozatot hozza.

1. A szandaszőlősi városrészben kialakított utcának, illetve utcaszakasznak -2008. július 1-
jétől - a következő utcanevet adja:
Az utca

helyrajzi száma neve
10612/1 Mandula
10621/7 Mogyoró

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

Határidő: 2008. július 1.

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

Határidő: 2008. július 1.
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4.  Az  elnevezés  megállapítását  –  nyilvántartásba  vétel  céljából  –  jelenteni  kell  a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának.

Határidő: 2008. július 1.

5.  Jelen  határozattal  megállapított  közterület  elnevezésnek  megfelelő  utcanévtábla 
elhelyezéséről gondoskodni kell.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: Dr. Szakali Erzsébet jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Közigazgatási Igazgatóság
Műszaki Igazgatóság

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

36. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JÁSZKUN VOLÁN RT. 
között megkötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítására 

Menkó Mihály: Tájékoztatásul elmondta, hogy minden évben ebben az időszakban szükség 
van menetrend aktualizálására, ami a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Két részegység van, az 
egyik az elmúlt év ideiglenes menetrend módosításainak a véglegesítése, illetve az összesített 
utas  észrevételek  alapján  az  új  javaslatok  jóváhagyása.  2007.  évben  ugyan  ebben  az 
időszakban  a  bizottsági  ülésen  és  a  közgyűlésen  is  nagyon  sok  hozzászólás  volt  a 
szolgáltatással  kapcsolatban.  Az akkor  elhangzott  javaslatokat  kivizsgálták.  Minden egyes 
lakossági fórumon részt vettek és az ott elhangzottak jelentős részét beépítették a menetrendi 
javaslatba.  Négy területen  van  jelentős  változás  2007.  évhez  képest.  A 15-ös  vonalnál  a 
tanévszünet  időszakában a hétvégi  menetrend,  a  másik  terület  az  Ipari  Park térsége,  ahol 
lényegesen több 1-es és 34-es járat fog betérni, indul új 13/Y-os járat, illetve jelentős eltérés, 
hogy a  34-es járatok hét  végén is  közlekedni  fognak a  Széchenyi  lakótelepről,  a  Kórház 
munkaidejét figyelembe véve. Folyamatos észrevétel érkezett a 6-os és 6/Y-os járatokra. Az 
időszakos korlátos járatokat megszüntették, és új járat is indul. A Pletyka-falu térségében, a 
lakossági fórumokon tett észrevételeket is figyelembe vették. Meggyőződése, hogy az Ipari 
Parkhoz kapcsolódó autóbusz-ellátást a közeljövőben felül kell vizsgálni és változtatni kell a 
járatokon,  mivel  egyre  több  vállalkozás  épül  oda.  Elmondta még,  hogy  a  menetrendi 
füzetkiadvány új formában fog megjelenni, jobban érthető, és szebb lesz.

K é r d é s:

Szalay  Ferenc:  Szandaszőlősi  lakosok  kérdezték,  hogy  megoldható-e  az,  hogy  a  reggel 
időszakban, egy olyan járat induljon, amely a Szent István hídon keresztül megközelíthető 
munkahelyekre  vinné  az  embereket,  illetve  az  iskolába  a  gyerekeket,  akik  a  város  azon 
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részében tanulnak? A másik kérdése, hogy az Ipari Parkhoz kapcsolódik. Sok vidéki ember 
dolgozik az Ipari Parkban, és a közlekedésük javulhat-e?

Menkó  Mihály:  Válaszában  elmondta,  hogy  mind  a  két  kérdéssel  foglalkoztak  már.  A 
Szandaszőlőshöz kapcsolódó kérdésre elmondta, hogy létezik ilyen járat, még pedig a 38-as, 
ami  Szandaszőlősről  indul,  a  Szent  István  hídon  keresztül  megy  és  a  végállomás  a 
vasútállomás. Van olyan járat is, ami az ERDÉRT-hez is betér. A felmérés azt mutatta, hogy 
nincsen zsúfoltság egyik járaton sem. A helyközi járatok Ipari Parkba történő közlekedésére 
nem tud pontos választ adni, mivel ez egy másik személyi szállítási üzletág kompetenciája, 
de úgy tudja, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ígéretet tett, hogy erre a kérdésre írásban 
válaszolni fognak. 

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

165/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JÁSZKUN VOLÁN Rt. 
között  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  1.  sz.  mellékletének 
módosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 
9. § (5) bekezdése, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JÁSZKUN 
VOLÁN  Rt.  között  kötendő  közszolgáltatási  szerződés,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere között kötendő 
megállapodás  jóváhagyásáról  szóló  279/2004.  (XII.16.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  sz. 
melléklet  (továbbiakban:  közszolgáltatási  szerződés)  2.6.  pontja  értelmében  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a  JÁSZKUN  VOLÁN  Rt.  között  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosításához 
hozzájárul.

2. A közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét képező menetrend helyébe jelen határozat 
mellékletét képező Szolnok város helyi autóbusz menetrendje – érvényes 2008. június 16-tól 
2009. június 15-ig - lép.

3. A közszolgáltatási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetői
Sziráki Pál vezérigazgató, Jászkun Volán Zrt.

165/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat melléklete

SZOLNOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ 

MENETRENDJE

Érvényes: 2008. június 16-tól 2009. június 15-ig

37. napirendi pont
Előterjesztés  az  egyes  önkormányzati  tulajdonú gazdasági  társaságok  javadalmazási 
szabályzatának felülvizsgálatára 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  16  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

166/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  javadalmazási 
szabályzatának felülvizsgálatáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény 95/A. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat mellékletét képező javadalmazási 
szabályzatot  a  melléklet  szerint  elfogadja.  Felkéri  a  gazdálkodó  szervezet  vezető 
tisztségviselőjét, hogy a javadalmazási szabályzat letétbe helyezéséről, és az abban foglaltak 
alkalmazásáról - 30 napon belül - gondoskodjon.

2.)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  felügyelő  bizottsági  tag,  az  ügyvezető 
valamint  a  könyvvizsgáló  felett a   megválasztás  és  visszahívás,  összeférhetetlenség 
megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni  követelések 
megállapítása és érvényesítése kivételével  valamennyi, - a tisztség ellátásához kapcsolódó - 
jogot gyakorol.

3.) Jelen határozat  és melléklete  javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseit  2008. január 1-
jétől  kell  alkalmazni,  azzal  hogy  a  polgármesteri  hatáskörben  hozott  intézkedésekről  a 
Közgyűlést, az intézkedést követő munkaterv szerinti ülésen folyamatosan tájékoztatni kell.

4.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja a 
„MUNKALEHETŐSÉG  A  JÖVŐÉRT”  SZOLNOK Közhasznú  Társaság  egységes 
szerkezetű alapító okiratát.  Felkéri a gazdálkodó szervezet ügyvezetőjét,  hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

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

Andrási  Imre  a  Szolnoki  Ipari  Park  és  Logisztikai  Szolgáltató  Központ 
Szolgáltató, üzemeltető és Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
Juhász  Gyuláné  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Kht.  ügyvezető 
igazgatója 
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166/2008. (V.29.) számú közgyűlési határozat 1. melléklete

Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, 
Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

javadalmazási szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének,  a  felügyelőbizottság  tagjainak  a 
javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi  javadalmazási  szabályzatot  (továbbiakban: 
Szabályzat) állapítja meg. 

A  felügyelőbizottsági  tag,  és  az  ügyvezető  felett  -  a  megválasztás  és  visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések megállapítása és érvényesítése kivételével – valamennyi,  a tisztség ellátásához 
kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Alapító) a Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és 
Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjére, és a felügyelőbizottság tagjaira terjed 
ki. 

2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése

Az  alapító  döntése  alapján  a  társaság  részéről  az  ügyvezetővel  elsődlegesen 
munkajogviszony létesítésére kerül sor. 

Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. Az ügyvezető javadalmazása 
 
Az  ügyvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével,  a  munkavégzéssel,  a  felelősség  mértékével,  a  társaság  gazdasági 
eredményével,  a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati 
vagyonnal és a foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített 
adható juttatások mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A ügyvezető személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 
A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.
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2.3. Az ügyvezető éves prémiuma ill. jutalma       

A prémium meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzlet terv elfogadását követően. 
A kitűzés  tartalmazza  a  prémium mértékét,  a  teljesítendő  feladatokat  a  hozzájuk  tartozó 
prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, 
valamint  a  prémiumelőleg  összegéről  és  a  kifizetésről  szóló rendelkezéseket.  A prémium 
kiírásáról és kiértékeléséről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 
A prémiumban részesítés feltételeinek igazodniuk kell a társaság gazdasági eredményéhez, 
vagyonához,  a  társaság  által  ellátott  feladat  terjedelméhez,  foglalkoztatottak  létszámához, 
valamint az értékesítés nettó árbevételéhez, tekintettel a társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető prémium összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.
Prémiumelőleg fizethető a féléves zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére 
a  gazdasági  mutatók  év  közben  történő  alakulásából  következtetni  lehet  és  a  kitűzött 
prémiumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött 
éves  prémium 50%-a  lehet.  Amennyiben  a  gazdasági  év  végére  az  előírt  feltételek  nem 
teljesültek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni vagy a prémiumelőleg összege 
– visszafizetés hiányában – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: MT.) 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.
 
A  prémiumfeladatok  kiértékelésére  és  az  elszámolására,  az  üzleti  évet  lezáró  mérleg 
elfogadását követően, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult.  

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Prémium  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból prémium nem fizethető.
 
Prémiumcsökkentő  tényező jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség nem, illetve nem határidőre történő teljesítése,  a kifizethető 
prémium 20%-ának mértékéig. 

Az  ügyvezető  munkaviszonyának  évközben  történő  megszűnése  esetén  a  prémium 
időarányos  része  számolható  el  a  tárgyévi  mérlegbeszámolót  elfogadó  alapítói  határozat 
kiadását követően. 

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  üzleti  terv  és  az  éves  beszámoló 
elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban részesítésnek igazodnia  kell  a társaság gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához,  vagyonához,  a  társaság  által  ellátott  feladat  terjedelméhez, 
foglalkoztatottak  létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a 
társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.
Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
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Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség nem, illetve nem határidőre történő teljesítése,  a kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 

2.4. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill. 
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1. Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató rendes felmondásakor a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap,
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
Az ügyvezető  munkaszerződése  nem tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság ügyvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
c) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 

kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen 
meghatározott mértékben);

d) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a 
jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);

e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 

mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a) A  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 

adójogszabályoknak megfelelően saját tulajdonú gépkocsijának használata hivatalos 
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célokra  is  használhatja,  ebben az  esetben  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezései 
szerinti térítésre;

b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  A felügyelőbizottsági tagok díjazása

A felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
A felügyelőbizottsági  tagok  díjazását  úgy  kell  megállapítani,  hogy  a  díjazás  mértéke 
arányban álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével, gazdálkodásával 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
A felügyelőbizottsági  tagok díjazása  esetében a  társaság  éves  üzleti  tervében jóváhagyott 
bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő %-os mértékű emelés hajtható végre. 
A felügyelőbizottság  tagjait  a  díjazáson  felül  egyéb  juttatás  nem  illeti  meg.   A 
felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a  távolmaradás  okát  a 
felügyelőbizottság elnökéhez  írásban  nem  jelző  tagok  tiszteletdíja  esetenként  10%-kal 
csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

2.3. pontban rögzített  prémiumra ill.  jutalomra vonatkozó szabályok,  valamint  a 2.5.  és a 
2.6.1. pont a megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

166/2008. (V.29.) számú közgyűlési határozat 2. melléklete

„MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT” SZOLNOK
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
Az alapító okirat kelte: 1999. február 25. napján
Egységes szerkezet kelte: 2008…………….hó……napján
Szerkesztette és ellenjegyezte:

A L A P Í T Ó O K I R A T 

211



Melyet a  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  az 1959. évi IV. tv. - továbbiakban 
Ptk., - illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. - továbbiakban GT. - valamint 
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. továbbiakban Khtv. - alapján az alábbi 
feltételek mellett hoz létre. 
1./ A Közhasznú Társaság cégneve:
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság
1./A. Közhasznú Társaság röviditett neve:
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok KHT.
2./ A Közhasznú Társaság székhelye: 
5000. Szolnok, Kossuth tér 1.
2./A. A Közhasznú Társaság telephelye:
5000. Szolnok, Jósika u. 6. 
3./ A Közhasznú társaság alapítója: 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szolnok, Kossuth tér 9. 
Képviseletében: Szalay Ferenc polgármester.
3./A. A Közhasznú Társaság jogállása:
Kiemelkedően közhasznú szervezet.
A Társaság kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, tekintettel arra, hogy az 1990. évi 
LXV.  tv.  (Ötv.)  8.  §.  (1.)  bek.  szerinti  olyan  közfeladatot  lát  el,  amelyről  helyi 
önkormányzatnak  kell  gondoskodnia,  többek  között  a  foglalkoztatás  megoldásában:  az 
óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a 
gyermek  és  ifjúsági  feladatokról  való  gondoskodás,  az  épített  és  természeti  környezet 
védelme. 
A Közhasznú Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a társaság 
saját honlapján teszi közzé. 
4./ A Közhasznú Társaság tevékenységi körei:
A  Közhasznú  Társaság  a  Khtv.  26.  §.  c./  pont  2.,  9.,  17.,  18.  alpontjaiban  foglalt 
tevékenységet látja el, szövegszerűen is részletezve: 
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
- környezetvédelem,
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 
kapcsolódó szolgáltatások

amely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 
8. §. (1.) bek. szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. 
Az  alapító  okiratban  meg  kell  határozni  a  Közhasznú  Társaság  által  végzett  közhasznú 
tevékenységeket, illetve az általa folytatni kívánt üzletszerű gazdasági tevékenységet. 
A közfeladatok megvalósítása során ellátandó tevékenységi körök: 
a./ Közhasznú tevékenységi körök: 
T E Á O R 2008. 
Főtevékenység: 94.99 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  
 0161  Növénytermesztési szolgáltatás 
 8130  Zöldterület -kezelés 
 1395  Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve ruházat)
 1399  Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
 1411  Bőrruházat gyártása
 1412  Munkaruházat gyártása
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 1413  Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 1414  Alsóruházat gyártása
 1419  Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 1813  Nyomdai előkészítő tevékenység
 2511  Fémszerkezet gyártása
 2529  Fémtartály gyártása
 2599  M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
 4311  Bontás 
 4312  Építési terület előkészítése 
 4313  Talajmintavétel, próbafúrás
 4299  Egyéb m.n.s. építés
 4391  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4211  Út, autópálya építés
 4120  Lakó-és nem lakó épület építése
 4291  Vízi létesítmény építése
 4399  Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 4321  Villanyszerelés
 4329  Egyéb épületgépészeti szerelés
 4322  Víz-,gáz-, fűtés-,légkondicionáló-szerelés
 4331  Vakolás
 4332  Épületasztalos- szerkezet szerelése
 4333  Padló-, falburkolás
 4334  Festés, üvegezés
 4339  Egyéb befejező építés m.n.s.
 4941  Közúti áruszállítás 
 6820  Saját tulajdonú , bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 7732  Építőipari gép kölcsönzése
 7733  Irodagép kölcsönzése (beleértve:számítógép)
 7739  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7112  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7810  Munkaközvetítés
 7120  Műszaki vizsgálat, elemzés
 8121  Általános épülettakarítás 
 8129  Egyéb takarítás 
 8292  Csomagolás
 7420  Fényképészet
 7430  Fordítás, tolmácsolás 

 8559  M.n.s. egyéb oktatás 
 3811  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 3812  Veszélyes hulladék gyűjtése
 3900  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 9499  M.n.s.egyéb közösségi , társadalmi tevékenység
 9311  Sportlétesítmény működtetése
 9319  Egyéb sport tevékenység

Üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

 0161  Növénytermesztési szolgáltatás
 8130  Zöld terület kezelés 
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 1395  Nem szőtt textíliák termékek gyártása(kivéve ruházat)
 1399  Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
 1813  Nyomdai előkészítő tevékenység
 3299  Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
 5811  Könyvkiadás
 5814  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5920  Hangfelvétel készítés,kiadás
 5819  Egyéb kiadói tevékenység
 1814  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
 2511  Fémszerkezet gyártása
 2529  Fémtartály gyártása
 4311  Bontás
 4312  Építési terület előkészítése
 4299  Egyéb m.n.s.építés
 4120  Lakó és nem lakó épület építése
 4211  Út, autópálya építése
 4291  Vízi létesítményépítés
 4399  Egyéb speciális szaképítés m.n.s 
 4321  Villanyszerelés
 4329  Egyéb épületgépészeti szerelés
 4322  Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló -szerelés
 4331  Vakolás
 4332  Épületasztalos-szerkezet szerelés
 4333  Padló-,falburkolás
 4334  Festés, üvegezés
 4339  Egyéb befejező építés m.n.s.
 4612  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
 4619  Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 4641  Textil-nagykereskedelem
 4649  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelem m.n.s.
 4676  Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
 4941  Közúti áruszállítás 
 5210  Tárolás, raktározás
 5221  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 6831  Ingatlan ügynöki tevékenység
 6832  Ingatlankezelés
 7711  Személygépjármű kölcsönzése
 7712  Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 7732  Építőipari gép kölcsönzése
 7733  Irodagép kölcsönzése(beleértve: számítógép)
 7739  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 6202  Információ-technológiai szaktanácsadás
 5829  Egyéb szoftverkiadás
 6209  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 6312  Világháló-portál szolgáltatás
 9511  Számítógép,-periféria javítása
 7220  Társadalomtudományi ,humán kutatás, fejlesztés 
 7022  Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás 
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 6420  Vagyon kezelés (holding)
 7010  Üzletvezetés
 7312  Médiareklám 
 8121  Általános épülettakarítás 
 8129  Egyéb takarítás 
 7490  M.n.s.egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 3811  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 3812  Veszélyes hulladék gyűjtése

c./ A tevékenységi körök ellátásának módja: 
ca./ Közhasznú tevékenysége során a Közhasznú Társaságnak a társadalmi közös szükséglet 
kielégítése  érdekében  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  -  továbbiakban: 
Önkormányzat - feladatainak ellátását segítve, elsősorban a város foglalkoztatási gondjainak 
csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú státuszon való foglalkoztatásának 
kereteként működik. 
cb./  A  vállalkozási  tevékenység  folytatására  vonatkozó  szabályokat  az  Önkormányzattal 
kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza. 
cc./  Vállalkozási  tevékenységet  csak  az  alapfeladata,  a  foglalkoztatási  programok 
hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. 
A  Közhasznú  Társaság  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  a  közhasznú  tevékenység 
elősegítése  érdekében  folytathat.  A  társaság  tevékenységéből  származó  nyereség  nem 
osztható fel. 
cd./ A gazdálkodás során elért eredményét a társaság a jelen alapító okiratban meghatározott 
foglalkoztatási programok megvalósítására, fejlesztésére fordítja. 
ce,/  Közvetlen  politikai  tevékenységet  nem folytat,  pártoktól  független  és  azoktól  anyagi 
támogatást  nem kér,  nem fogad el,  azoknak anyagi  támogatást  nem nyújt,  országgyűlési, 
helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
Cf törölve
5./ A Közhasznú Társaság időtartama, az üzleti év kezdete: 
A Közhasznú Társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre. 
A  Közhasznú  Társaság  első  üzleti  éve  1999.  február  hó  25.  napján  kezdődik,  és  1999. 
december 31. napjáig tart. 
Minden további üzleti év a naptári évvel azonos. 
6./ A Közhasznú Társaság törzstőkéje: 
3.000.000.,- Ft., azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 
Az  alapító  a  jelen  okirat  aláirásától  számitott  30  napon  belül  a  társaság  rendelkezésére 
bocsátja a teljes törzstőkét. 

7./ A törzsbetét rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: 
a./ Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az alapító okirat aláírásától számitott 15 napon 
belül  törzsbetéte  teljes  összegét  átutalja  a  Közhasznú  Társaság  részére  nyitandó 
bankszámlára. 
b./  Ha az  alapító  a  törzsbetét  befizetési  kötelezettségét  határidőre  nem teljesíti,  felelős  a 
Közhasznú Társaságot e miatt ért valamennyi kárért. 
8./ A Közhasznú Társaság szervezete: 
a./ A t a g g y ű l é s :
aa./ A taggyűlési hatáskörét az alapító gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben 
az  alapító  döntését  kell  kérni.  Az  alapító  határozatait  a  határozatok  könyvében  kell 
nyilvántartani. 
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Az alapitó  a  hatáskörébe  tartozó  döntés  meghozatalát  megelőzően  köteles  az  ügyvezető, 
valamint a Felügyelő Bizottság véleményét  megismerni.  Halaszthatatlan döntés esetében a 
vélemény beszerzése rövid uton (pld.: távbeszélő, fax, email)  is történhet, azonban az igy 
véleményt  nyilvánitott  személy  8  napon  belül  köteles  véleményét  a  döntésthozó  alapitó 
rendelkezésére  bocsátani.  Az  irásos  vélemény,  illetve  annak  kivonata  nyilvános,  azt  az 
alapitó határozatával együtt a döntés meghozatalától számitott 30 napon belül a Cégbiróságon 
a  cégiratok  közé  letétbe  kell  helyezni.  Az  alapitó  döntésével  kapcsolatos  általános 
véleményezési jog gyakorlásának módja a következő: 
Az alapitó mielőtt a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos 
ügyek  kivételével)  döntést  meghozná,  döntésének  tervezetét  irásban  megküldi  az 
ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett 
kézhezvételétől  számitott  7  napon  belül  összehivja  a  Felügyelő  Bizottsági  ülést,  a 
meghivóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét. Az ügyvezető és a Felügyelő 
Bizottság  álláspontját  az  irat  kézhezvételétől  számitott  8  napon  belül  közli  az  alapitóval 
ugyancsak irásbeli  formában.  Ezt  követően az alalpitó  a  véleményezések  beérkezése után 
azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel irásban, melyet 
közvetlen az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének küld meg. 
ab./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a Gt. 141. §. (2.) bek.-ben, valamint a Khtv. 19. §-ban szabályozott kérdések,
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, 
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, 
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
f) üzletrész kivülálló személyre történő átruházásánál, a beleegyezés megadása.
g) eredménytelen árverés esetén, döntés az üzletrészről, 
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
j)  a  37.  §.-ban  foglalt  kivétellel  az  ügyvezető  megválasztása,  visszahivása,  valamint  az 
ügyvezetővel szembeni munkáltatói jogok gyakorlása,
k) felügyeli bizottság tagjainak megválasztása, visszahivása és dijazásának megállapitása
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahivása és dijazásának megállapitása,
m)  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  társaság  saját  tagjával, 
ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pont), illetve élettársával 
köt, 
n)  a  tagok,  az  ügyvezetők,  a  felügyelő  bizottsági  tagok,  illetve  a  könyvvizsgáló  elleni 

követelések érvényesitése, 
o) a társaság beszámolójának,k ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése.
p)  az  elismert  vállalat-csoport  létrehozásának  előkészitéséről  és  az  uralmi  szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
q) a társaság jogutód nélküli megszünésének, átalakulásának elhatározása,
r) társassági szerződés módositása,
s) a törzstőke felemelésének és leszálliltásának elhatározása,
t) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
v)  törzstőke  felemelésekor,  illetve  az  elsőbbségi  jog  gyakorlása  esetén  a  törzsbetétek 
arányától való eltérés megállapitása,
w) törzstőke leszállitásakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapitása,
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x) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy a társasági szerződés a taggyülés kizárólagos 
hatáskörébe utal.
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Közhasznú Társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeinek gyakorlásáról, 
-  a  Közhasznú  Társaság  tevékenységéből  származó  nyereség  felhasználása  irányelveinek 
meghatározása, 
- közhasznúsági jelentés elfogadása. 
A 2006.  évi  IV.  törvény 141.  §.(2)  bek.-ben  felsoroltakon  kívül  a  taggyűlés  kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) Döntés minden olyan jogügyletről,  amely által  a társaság 10..000.000,-Ft-ot meghaladó 
mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az 
igénybe  veendő  hitel  mértéke,  ill.  a  társaság  adósságállománya  a  10.000.000,-Ft-ot 
meghaladja az adott ügylettel. 
b) 10.000.000,Ft-ot meghalad, ügylet megkötésének jóváhagyása. 
c)  A  b./  pont  tekintetében  azon  szerződések  tartoznak,  melyek  az  értékhatár  tullépését 
önmagukban, vagy a vagyon értékesitésére, vételére,  hitelfelvételre, kezességvállalásra, ill. 
egyéb vagyont terhelő biztositék nyujtásra vonatkozó jogügyletek vonatkozásában egy üzleti 
éven, illetőleg 12 hónapon belül összeszámitással megvalósitják. 
d) Döntés a munkaterv jóváhagyásáról.
ac./  A taggyűlés (az alapító) üléseinek gyakoriságára,  ülései  összehívásának rendjére és a 
napirend  közlésének  módjára,  üléseinek  nyilvánosságára,  határozatképességére  és  a 
határozathozatal módjára az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak 
az irányadók. Khtv. 7. §. (1.) be. a./ pont. 
b./ Ü g y v e z e t ő :
ba./ A Közhasznú Társaság ügyeinek intézését és képviseletét az ügyvezető látja el. 
bb./ A Közhasznú Társaság ügyvezetője: 
JUHÁSZ GYULÁNÉ
(An.Kispál Jolán)
Lakcime: 5000. Szolnok, Csokonai u. 22/b.
Kijelölése: 2006. január 01-től - az 2010. december 31. napjáig tart. 
bc./  A  Közhasznú  Társaság  dolgozói  tekintetében  a  munkáltatói  jogokat  az  ügyvezető 
gyakorolja. 
bd./ A Közhasznú Társaságot az ügyvezetője önállóan és kizárólagosan jegyzi. 
bf./  Az ügyvezető  dönt  minden olyan  ügyben,  amely nem tartozik  az alapító  kizárólagos 
hatáskörébe.
bg./ Az ügyvezető megválasztása során a 2006 évi IV. tv. 23. és 25. §. -ban meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. Továbbá az ügyvezetővel szemben az 1997. 
évi CLVI.tv. 8-9. §. (1.), (2.) bek-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állhatnak 
fenn.  Az  ügyvezető  kijelenti  és  a  mellékelten  szövegezett  elfogadó  nyilatkozatban  is 
megerősiti, hogy vele szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Ezen tényt 
az alapító okirat aláírásával is megerősíti. 
bh./  Az  ügyvezető  köteles  minden  az  10.000.000,-  Ft-ot  (egyszeri  értékben)  meghaladó 
ügyletek esetében az alapító előzetes hozzájárulását kérni, kivételt képez ez alól a Közhasznú 
Társaság  és  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  megkötésre  kerülő 
együttműködési megállapodásból eredő ügyletek. 
bi./ Továbbá köteles a Kht. 19. §. (3.) bek-ben foglalt tartalommal közhasznúsági jelentést 
készíteni.
Felmentvény intézménye:
Az alapitó a társaság éves beszámolójával egyidőben értékeli a vezető tisztségviselők előző 

üzleti  évben végzett  munkáját  és határoz a részükre megadható felmentvény tárgyában, 
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mely  megadásával  igazolja,  hogy  a  vezető  tisztségviselők  az  értékelt  időszakban 
munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. 

c./ A Felügyelő Bizottság:
ca./ A Felügyelő Bizottság 3 főből áll
cb./ A Felügyelő Bizottság:
Felügyelő Bizottság elnöke:
ÁBELNÉ EGYED ELEONÓRA 5000 Szolnok, Madách u. 26/c.
Felügyelő Bizottság tagjai:
BALÁZSINÉ GŐDÉR ÁGNES 5000.Szolnok, Vásártér u. 10.
BALOGH FERENC 5000.Szolnok, Indóház u. 19.
cc. /A Felügyelő Bizottság kijelölése 2007. január 01. - 2009. január 30.-ig tart.
c./  Az  ügyvezető  köteles  a  felügyelő  bizottság  részére  a  jogszabályban  rögzítetteken  túl 
előzetesen minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy 
egyszeri  megbízás  alapján meghaladja  az 10.000.000,-  Ft-ot,  mind a  közhasznú, mind az 
üzleti tevékenység körében. 
cf./ A felügyelő bizottság elnöke, illetve tagjai megválasztása során a Gt. és a Khtv. 8. §. (2.) 
bek.  és  a  9.  §.  (1.)  (2.)  bek-ben  meghatározott  összeférhetetlenségi  szabályokat  kell 
alkalmazni.  A  felügyelőbizottság  tagjai  külön  nyilatkozatot  fognak  tenni  az 
összeférhetetlenség vonatkozásában az elfogadó nyilatkozatukkal együtt. 
A felügyelő  bizottság  tagjai  közül  elnököt  választ  az  alakuló  ülésén,  ügyrendjét,  eljárási 
rendjét maga alakítja. 
cg./ A felügyelőbizottság müködésére a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. 10., 11. §-iban foglalt 
szabályai az irányadók. 
ch./  A  felügyelőbizottság  határozattal  állapitja  meg  az  ügyvezető  munkabérét  és  egyéb, 
munkájával összefüggő javadalmazásának mértékét.
d./ A könyvvizsgáló: 
da./ A Közhasznú Társaság könyvvizsgálója: 
„ECOTEAM” Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: Cg-16-09-003398.
Könyvvizsgálói kamarai tagszám. 000857.
5000 Szolnok, Kossuth tér 7. I/6. sz.. 
(könyvvizsgálatért felelős személy: Tarr Ferenc)
db./ A könyvvizsgáló kijelölése: 2005. junius 1. napjától 2008. május 31. napjáig tart. 
dc./A könyvvizsgáló feladatára a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. szabályai az irányadók. 
A 8./  b-c-d pontokban megjelölt  tisztségviselőkre a Khtv 8 § és a 9 §-ban meghatározott 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek a következők:
8.§ (1)  bek.  A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy 
akinek  közeli  hozzátartozója  (Ptk.685  §.  b./  pont,  élettársa  -  a  továbbiakban  együtt 
hozzátartozó - a határozat alapján.
a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.)bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben  egyébként 
érdekelt.Nem minősül előnynek a közhasznu szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyujtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a.) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
b.)a  közhasznu  szervezettel  a  megbizatásán  kivüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
nem rendelkezik, 
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c.)a közhasznu szervezet cél  szerinti  juttatásából  részesül -  kivéve a bárki által  megkötés 
nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyujtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
Az alapitó hozzájárulása nélkül 
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./ pont), valamint élettársa nem 
köthet saját nevében, vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
-  Nem  lehet  korlátlanul  felelős  tagja  a  társasághoz  hasonló  főtevékenységet  végző  más 
gazdasági társaságnak.
-  A  vezető  tisztségviselő  -  Nyrt.  kivételével  -  nem  szerezhet  részesedést  a  gazdasági 
társaságéval  azonos  tevékenységet  főtevékenységként  megjelölő  más  gazdálkodó 
szervezetben (Ptk. 685. §. C./ pont), nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló 
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
9  §.  (1)  A  közhasznu  szervezet  megszüntét  követő  két  évig  nem  lehet  más  közhasznu 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznu szervezetnél töltött be - 
annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlitette ki.
(2)  A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  valamennyi  érintett 
közhasznu szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejüleg  más 
közhasznu szervezetnél is betölt. 
9./ A Közhasznú Társaság cégjegyzése: 
A  cégjegyzés  akként  történik,  hogy  a  Közhasznú  Társaság  kézzel,  vagy  géppel  aláírt, 
nyomtatott,  vagy  bélyegző-lenyomatos  cégszövege  alá  az  ügyvezető  önállóan  az  aláírási 
címpéldánynak megfelelően írja a nevét: Juhász Gyuláné. 
10./ Nyereség felosztása:
A  Közhasznú  Társaság  tevékenységéből  származó  nyereség  nem  osztható  fel,  azt  a 
közhasznú  tevékenység  folytatásának  elősegítésére  lehet  fordítani  az  alapító  által 
meghatározott elvek szerint. 
11./ Egyéb és záró rendelkezések: 
a./ A Közhasznú Társaság alapításának költségei az alapítót terhelik. 
b./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gt., a Ptk. és Khtv., 
valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által hozott határozatok, rendeletek 
az irányadók. 
c./ A Khtv. 7. §. (2.) bek-ben szereplő kérdésekről a Közhasznú Társaság belső szabályzatai 
rendelkeznek. 
A Közhasznú Társaság 1999. február 25. napján alakul meg, ekkor kezdi meg tevékenységét 
is. 
A Közhasznú Társaság az alapítói  határozat  ellenjegyzésének napjától  a létrehozni  kívánt 
gazdasági társaság előtársaságaként működhet. A társaság vezető tisztségviselője a létrehozni 
kívánt gazdasági  társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár  el,  az előtársasági 
jelleget  azonban a  cégbejegyzési  eljárás  alatt  a  gazdasági  társaság iratain  és  a  megkötött 
jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. 
Az  előtársaság  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak  a  gazdasági  társaság  bejegyzése 
iránti kérelem benyújtását követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig 
hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 
A Közhasznú Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 
A Közhasznú Társaság megszűnésére vonatkozóan a Tv.rendelkezései az irányadók. 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a társaság megszűnése esetén - a Tv.57. §-ban foglalt 
feltételek megvalósulásakor -  végelszámolásnak van helye  - a végelszámolással kapcsolatos 
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feladatokkal külön személy jelölendő ki, akinek eljárására és a végelszámolás lebonyolítására 
a Tv.rendelkezései az irányadók. 
A  Közhasznú  Társaság  jogutód  nélkül  történő  megszűnése  esetén  az  alapító  részére  a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki, az ezt 
meghaladóan meghaladó vagyont közhasznú célra kell fordítani. 
A társaság e-mail elérhetősége: kht@munkalehetoseg.t-online.hu
Alapító  ezennel  meghatalmazza  Dr.Mosonyi  Csaba  ügyvédet,  hogy  a  jelen  jogügylettel 
kapcsolatos cégbírósági eljárásban az ügyvédi rendtartásban írt jogkörrel képviselje.

Ezen okiratot az alapító, mint ügyleti  akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
aláírt. 

Szolnok, 2008. ………..hó…..napján

Az alapító aláírása:

Szalay Ferenc

Polgármester 

az alapító képviseletében

Ellenjegyzem: 
Szolnok, 2008. március …...

Dr. Mosonyi Csaba

ügyvéd

Juhász Gyuláné
ügyvezető 

38. napirendi pont
Előterjesztés  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság 
könyvvizsgálójának megbízására  

Szalay  Ferenc:  Ismertette,  hogy Juhász  Gyuláné  ügyvezető  igazgató,  illetve  a  társaság 
felügyelőbizottsága  támogatja,  hogy  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú 
Társaság” könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Tisza Bross Audit Kft. kapjon megbízást. 
A könyvvizsgálatért felelős személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató, könyvvizsgáló.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  18  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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167/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  könyv-
vizsgálójának megbízásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV. 
törvény 40-44. §-ai,  valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság 
Alapító Okirata alapján az alábbi határozatot hozza: 

1./ A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság könyvvizsgálói feladatainak 
ellátásával a TISZA BROSS Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 
Szolnok, Kossuth tér  10/B fszt.  3.,  cégjegyzékszám:  Cg. 16-09-002261) bízza meg  2008. 
június 1. napjától 2012. május 31. napjáig.

A könyvvizsgálatért felelős személy: Krajcsné Dezsőfi Katalin igazgató, könyvvizsgáló

2./  Felkéri  Juhász  Gyuláné  ügyvezetőt,  hogy  a  könyvvizsgálóval  a  feladat  ellátására 
vonatkozó szerződést kösse meg.

3./ A bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet a változástól számított 30 napon belül 
kell előterjeszteni a Cégbíróságnál.
Határidő: a változástól számított 30 nap
Felelős: Juhász Gyuláné ügyvezető 
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti  és  Munkaügyi  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: TISZA  BROSS  Audit  Könyvvizsgáló  és  Gazdasági  Tanácsadó  Kft. 
Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság ügyvezető által
Juhász Gyuláné ügyvezető  Személyzeti és Munkaügyi Osztály által
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző

39. napirendi pont
Előterjesztés  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  részére 
történő önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadására

Szalay Ferenc:  Ismertette, hogy az előterjesztés mögött található a felügyelőbizottság és a 
vezető tisztségviselő jogszabály által előírt véleménye. 
Kérte a következő pontosítás átvezetését:
„A bérleti szerződésben a cég székhelye helyesen: Szolnok, Kossuth tér 1.”

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc: Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, 
amely  támogatja  az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

168/2008. (V.29.) sz. közgyűlési  határozat
a„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére történő
önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól  szóló többször módosított 
25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévő 
nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:  

1./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2008.  június  01-től  2018.  június  01-ig, 
határozott  időre  bérbe adja  a Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 
képező  Szolnok,  Jósika  út  6.  sz.  alatti  ingatlant  a  mellékelt  bérleti  szerződés  alapján  a 
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére, bruttó 2592.-Ft/hó bérleti 
díj és a közüzemi költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése mellett. 

2./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2008. június 1.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei

 Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság ügyvezetője

40. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a mai napon a városgazdálkodási bizottság.
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Felkérte Dr. Bozó Andrea képviselőt a bizottsági határozat ismertetésére.  

Dr. Bozó Andrea: A bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  16  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

169/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosításáról

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

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a határozat melléklete 
szerinti tartalommal kezdeményezi  a VÁTI Városépítési  Kft.  által  4142/2006 törzsszámon 
készített,  43/2007.(X.29.)  KR.  rendelettel  megállapított  Szolnoki  Építési  Szabályzat  és 
Szabályozási Terv módosítását. 

2.  A  tervezési  feladatok  ellátásához  szükséges  intézkedések  megtételére  felhatalmazza  a 
polgármestert.

3. A rendezési terv módosítására vonatkozó dokumentáció véleményezési eljárását követően 
a tervet elő kell terjeszteni a közgyűlésnek jóváhagyásra.

4.  Jelen  határozat  elfogadásával  a  Közgyűlés  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
településrendezési tervének módosításáról szóló 264/2007.(XI.29.) sz. közgyűlési határozatot 
hatályon kívül helyezi.
Határidő:  3. pont vonatkozásában:  2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:     
- Önkormányzati  Főépítész
- Műszaki Fejlesztési Osztály

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
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169/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  hatályban  lévő  43/2007.(X.29.)  KR. 
rendelettel  megállapított Szolnok Építési Szabályzat (továbbiakban: SZÉSZ) és Szabályozási 
Terv (továbbiakban: SZT) módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:

Módosítás területi hatálya (tervezési terület lehatárolása):

A rendezési terv módosítása a mellékelt térképvázlaton jelölt Szolnok, Kossuth Lajos út –
Damjanich  u.  –  Verseghy park – Kellner  Gyula  u.  által  határolt  tömb építési  telkeire  és 
kapcsolódó közterületeire terjed ki.
Módosítás tárgya:
- az építési zóna besorolás a terület-felhasználási  egység telkein a Vt-211855 jelű zónáról 
Vt-21586X(D) jelű sajátos építési zónára módosul:
terület rendeltetése: településközpont 

vegyes zóna 
(nem változik)

építési karakter: vegyes (nem változik)
beépítési mód: zártsorú (szabadon álló telepszerűről zártsorúra 

módosul)
Kialakítható legkisebb
építési telek területe: 2000 m2 (nem változik)
legnagyobb beépítettség: max 50 % (40 %-ról 50 %-ra módosul)
építménymagasság: max 14,5 m (5,0-10,5 m-ről 14,5m-re módosul)

A zöldfelületi mutató mértéke sajátos előírásként kerül meghatározásra:
Előírt zöldterületi fedettség: min 25%
A  Lengyel  légió  utcai  közterületi  határon  kialakítandó  épület(-ek)  maximális 
homlokzatmagassága a szabályozási terven jelölésre kerül 

- az építési zóna telkein a szabályozási tervben kijelölésre kerülnek a kötelező építési vonalak
-  a  793/1  hrsz-ú  telek  északi  oldalán  a  795  hrsz-ú  ingatlanon  található,  meglévő  épület 
tűzfalainak takarására;
- a 793/1 hrsz-ú telek déli oldalán az előkert minimális méretének meghatározására;
-  a  792/4  és  (789)  hrsz-ú  telkek  beépítésre  szánt  részén  az  előkert  minimális  méretének 
meghatározására.

- gépjármű elhelyezési kötelezettség:
- SZÉSZ 34.§ (4) bekezdése szerint:
„Az 1-3 karakterű építési zónában az OTÉK 42.§ (10) bekezdése alapján az OTÉK 4. sz.  
melléklete szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettség 50%-kal csökkenthető. Lakó- 
és  üdülőövezeteknél  minden  lakás  és  üdülőegység  után  legalább  egy  személygépjármű 
elhelyezési lehetőségéről gondoskodni kell.”

- meglévő közterületi határ módosítása: 
- A Szabályozási Tervben a 793/1 hrsz-ú építési telek (uszoda telke) beépíthető területként 
kiegészül a (789) hrsz-ú „közpark” besorolású ingatlanból (Verseghy park) mintegy 320 m2 

nagyságú területrésszel. A kiegészítésre szánt területrész nagysága és geometriai jellemzői a 
rendezési terv módosítása során pontosítandók.
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- Az önkormányzat  tulajdonát képező 792/4 hrsz-ú ingatlanból  a „játszótér” megnevezésű 
területrész (kb.700 m2) és (789) hrsz-ú földrészletből beépítésre szánt területrész (kb. 200 m2), 
valamint 792/3 hrsz.-ú ingatlan (kb. 220 m2) a rendezési terv módosítása nélkül is egyesíthető 
a 793/1 hrsz-ú építési telekkel.

- a területre vonatkozó környezetvédelmi előírások nem módosulnak
- Zaj és rezgésvédelem
„A telek az átlagos érzékenységű II. zónába tartozik.” 
A telek határán mérve a megengedett legnagyobb egyenértékű A-hangnyomásszint dB-ben
- Üzemi tevékenységből származóan:
nappal (06-22 h) 55 dB
éjjel (22-06) 50 dB
- építési tevékenységből származóan, ha az építési munka időtartama
1 hónap – 1 év időtartamig
nappal (06-22 h) 65 dB
éjjel (22-06) 50 dB
1 évnél több
nappal (06-22 h) 60 dB
éjjel (22-06) 45 dB”

- Levegőtisztaság-védelem
„A telek  az  átlagos  érzékenységű A zónába tartozik.”  A zónába csak  csekély  mértékben  
levegőterhelést okozó létesítmények alakíthatók ki. (21/2001,(II.14.) Kormányrendelet 2. sz.  
melléklet „C” és „D” pontok szerint).”

Módosítás általános célja, várható hatásai:

Az  előzőekben  lehatárolt  területen  az  építési  zóna  előírások  részbeni  módosításával 
elősegíteni a terület többcélú hasznosítását, a jelenlegi strandfürdő területének turisztika célú 
felhasználását.
Az idegenforgalom és a turisztikai potenciál növekedése kedvező hatást gyakorolhat a város 
gazdasági  fejlődésére.  A  terület  átépítésével  a  leromlott  műszaki  állapotú  épületek  és 
építmények  felújításával  vagy elbontásával  javul  a  térség  épített  környezeti  állapota  és  a 
városkép.
A  beépítési  intenzitás  csekély  mértékű  növelése  a  környezetre  kedvezőtlen  hatást  nem 
gyakorol.

41. napirendi pont
Előterjesztés a közgyűlés 2008. II. félévi munkatervének jóváhagyására 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc: A  napirendi  pontot  véleményezte  az  ellenőrző  albizottság  kivételével  a 
közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az elfogadását.

Az oktatási bizottság módosító javaslatot is megfogalmazott. 
Felkérte Ferenczné Teleky Évát, az oktatási bizottság elnökét a határozat ismertetésére. 
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Ferenczné  Teleky  Éva: Az  oktatási  bizottság  javasolja  a  Közgyűlés  2008.  októberi 
munkaterv szerinti ülésének napirendjeit az alábbi napirenddel kiegészíteni:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  34/2002.  (II.28.)  számú 
határozatának végrehajtásának tapasztalatairól, a Szolnoki Művésztelep középtávú működési, 
fejlesztési koncepciójáról
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester 
Az előkészítést koordinálja: a Humán Igazgatóság
Az előterjesztés véleményezi:
Oktatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési Bizottság”

Szalay  Ferenc az  oktatási  bizottság  kiegészítését  előterjesztőként  befogadta  és  kérte  az 
előterjesztés  részének  tekinteni,  továbbá  kérte  a  III.  ülés  2008.  november  27-ei  ülésen 
tárgyalandó kegyeleti közszolgáltatás díj megállapítására vonatkozó előterjesztés címében az 
évszámot 2009. évre javítani. 

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:   22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

170/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2008. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnok Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében 2008. II. félévi munkatervét a következők szerint 
határozza meg:

I. ülés: 2008. szeptember 25. (csütörtök)

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés a kommunális célú távhő- és melegvíz-szolgáltatásról szóló 41/2005. (X.25.) 
KR. rendelet módosítására 
Előadó: Szabó István alpolgármester
Az előkészítést koordinálja:     
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:     
Városfejlesztési Bizottság 
Városgazdálkodási Bizottság

2./ Előterjesztés az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  bérletéről,  valamint 
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005. (VI.30.) KR. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Humán Igazgatóság
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Az előterjesztést véleményezi:
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
Városfejlesztési Bizottság

3./ Tájékoztató Szolnok Város 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Gazdasági Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:  
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

4./ Előterjesztés egy városi szinten egységes értékelési rendszerre a város gimnáziumai által 
kínált nevelési-oktatási programok értékelésére
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
Oktatási Bizottság

5./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

6./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

Zárt ülésen:

1./ Tájékoztató  Szolnok  város  távhőrendszerei  üzemeltetésére,  karbantartására  és 
fejlesztésére  kötött  koncessziós szerződés  teljesítéséről  2007. január 1-től  december  31-ig 
terjedő időszakban
Előadó: Szabó István alpolgármester
Az előkészítést koordinálja: 
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi: 
Városgazdálkodási Bizottság
Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

II. ülés: 2008. október 30. (csütörtök)

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés Szolnok Város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendelet 
módosítására
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Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Gazdasági Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:  
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

2./ Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  34/2002.(II.28.)  számú 
határozata  végrehajtásának  tapasztalatairól,  a  Szolnoki  Művésztelep  középtávú  működési, 
fejlesztési koncepciójáról
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester 
Az előkészítést koordinálja: 
Humán Igazgatóság
Az előterjesztés véleményezi:
Oktatási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési  Bizottság 

3./ Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2009.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Ellenőrzési Osztály
Az előterjesztést véleményezi:  
Ellenőrző Albizottság

4./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

5./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

Zárt ülésen:

1./ Előterjesztés a Szolnok Város Pro Caritate Díjának 2008. évi adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
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III. ülés: 2008. november 27. (csütörtök)

Közmeghallgatás

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés a 2009. évre érvényes kegyeleti közszolgáltatási díjak megállapítására
Előadó  :  Szabó István alpolgármester
Az előkészítést koordinálja: 
Műszaki Igazgatóság

Az előterjesztést véleményezi: 
Városgazdálkodási Bizottság
Városfejlesztési Bizottság

2./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 
szóló 50/1995. (XII.5.) KR. rendelet módosítására
Előadó: Szabó István alpolgármester
Az előkészítést koordinálja: 
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi: 
Városgazdálkodási Bizottság 
Városfejlesztési Bizottság

3./ Tájékoztató Szolnok Város 2008. évi költségvetésének I – III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Gazdasági Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:  
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

4./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Gazdasági Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:  
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

5./ Előterjesztés a Közgyűlés 2009. I. félévi munkatervének jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési osztály
Az előterjesztést véleményezi:
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

6./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály
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7./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

IV. ülés: 2008. december 18. (csütörtök)

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítására 
Előadó: Szabó István alpolgármester
Az előkészítést koordinálja:     
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi: 
Városgazdálkodási Bizottság 
Városfejlesztési Bizottság

2./ Előterjesztés  a  menetrend  szerinti  helyi  autóbusz-közlekedés,  valamint  iskolák  és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok hatósági árának megállapítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester 
Az előkészítést koordinálja:     
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:     
Városgazdálkodási Bizottság 
Városfejlesztési Bizottság

3./ Előterjesztés Szolnok Város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendelet 
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Gazdasági Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:  
a Közgyűlés valamennyi bizottsága az Ellenőrző Albizottság kivételével

4./ Beszámoló  az  Önkormányzat  tulajdonában álló  5672/6  hrsz-ú ravatalozó  és  az  ahhoz 
kapcsolódó  urnatemető  2008.  január  1-jétől  2008.  november  30-ig  terjedő  időszakra 
vonatkozó üzemeltetési tapasztalatairól 
Előadó  :   Andrási Imre ügyvezető igazgató 
Az előkészítést koordinálja: 
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi: 
Városgazdálkodási Bizottság

5./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály
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6./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Szervezési Osztály

Zárt ülésen:

1./ Előterjesztés a „Szolnok Város Sportjáért” Díj adományozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
az e célra létrehozott bizottság 

2./ Előterjesztés a „Szolnok Város Pedagógiai Díj” adományozására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
az e célra létrehozott bizottság

3./ Előterjesztés a „Kulturális Díj - Kaposvári Gyula emlékére” adományozására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
az e célra létrehozott bizottság

4./ Előterjesztés a Dr. Laki Kálmán Díj” adományozására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
az e célra létrehozott bizottság

5./ Előterjesztés az önkormányzatú tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználói 
tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Műszaki Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi Bizottság

6./ Előterjesztés  a  korábban értékesített  lakásokra kapott  vételárkedvezmény visszafizetési 
kötelezettség alapján keletkezett tartozások behajthatatlanná minősítéséről és törléséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előkészítést koordinálja:  
Humán Igazgatóság
Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
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Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Képviselők

42. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

Hozzászólás a napirend kapcsán nem hangzott el.

Szalay  Ferenc megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 22 fő – 18 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

171/2008. (V.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
- 140/2000. (VI.15.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 144/2001. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat 2., 7., 9. pontjai,
- 34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 1., 2., 3. pontjai,
- 143/2002. (VI.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 185/2003. (VI.26.) sz. közgyűlési határozat 1-5. pontjai,
- 32/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
- 33/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 34/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat  2. pontja,
- Z-125/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 11. pontja,
- 163/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
-  169/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  mellékletének  feladatterve  I./1.1.,  1.2., 
II/1.2., III/1.1., 1.2., IV/1.1., 1.2. pontjai,
- 180/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat,
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- 196/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat, 
- 210/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 6. pontja,
- 234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 6., 9. pontjai,
- 267/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
- 5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 7., 8. pontjai,
- 23/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontjai,
- 63/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat I. pontja,
- 72/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 74/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 75/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 76/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 93/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
- 103/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 105/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- 123/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
- Z-12/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
- Z-14/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
- Z-15/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
- Z-18/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül:
- 140/2000. (VI.15.) sz. közgyűlési határozatot,
-  34/2002.  (II.28.)  sz.  közgyűlési  határozat  2.  pontjából  a  „Felhatalmazza  Szalay  Ferenc 
polgármestert,  hogy  a  mellékletben  szereplő  Alapszabály-tervezetet  a  benne  foglalt 
tartalommal elfogadja.  Határidő: 2002. február 28-tól folyamatosan  Felelős: Szalay Ferenc 
polgármester  A  feladat  végrehajtásában  közreműködik: Humán  Közszolgáltatások 
Főosztálya” szövegrészt, 
- 34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat  3/b. pontját,
- 33/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 34/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat  2. pontját,
-  196/2007.  (VIII.28.)  sz.  közgyűlési  határozatból  a  „Határidő:  2008.  április  30.  Felelős: 
Szalay  Ferenc  polgármester  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik:  Műszaki 
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- 210/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 6. pontját,
- 234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 9. pontját,
-  267/2007.  (XI.29.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  pontjából  a  „Határidő:  2008.  április  30. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester  A határozat végrehajtásában közreműködik: A Humán 
és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” 
szövegrészt,
- 5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 7., 8. pontjait,
-  23/2008.  (II.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából  a  „Felelős:  Szalay  Ferenc 
polgármester  Határidő:  2008.  március  20.  A  végrehajtásban  közreműködik: Műszaki 
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt 
- 72/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 74/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 75/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 76/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
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- 93/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- 105/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 123/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- Z-14/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- Z-15/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
-  Z-18/2008.  (IV.24.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából  a  „Határidő:  a  pályázati 
felhívás közzétételére: 2008.  április 28. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat 
végrehajtásában közreműködik:  Műszaki  Igazgatóság  koordinálásában a  Polgármesteri 
Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt
hatályon kívül helyezi.

3.  A beszámolóval  érintett  határozatok közül  az  alábbi  határozatok határidejét  a 
következők szerint módosítja:

Határozatok száma: Új határidő:

34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 3/a. pontja
                                                                   3/c. pontja

2009. május 31.
mindenév június 30.

185/2003.  (VI.26.)  sz.  közgyűlési  határozat  1-5. 
pontjai

2008. december 31.

Z-125/2005.  (X.27.)  sz.  közgyűlési  határozat  11. 
pontja

2012. december 31.

163/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja minden év május hó
180/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 2009. április 30.
234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 6. pontja 2008. december 31.
23/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja 2008. június 30.
63/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat I. pontja 2008. július 31.
103/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja 2008. május 31.
Z-12/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja 2008. június 2.

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

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

Szalay  Ferenc:  Kérte  a  tájékoztatóhoz  készült  kiegészítést  tárgyalási  alapnak  tekinteni, 
valamint ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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Kérdések:

Dr.Bozó Andrea: Kérdését először Szabó István alpolgármesterhez címezte, aki április 9-én 
részt  vett  az  M4  M8  Képviselői  Munkacsoport  alakuló  ülésén  Kecskeméten,  ott  miről 
tárgyaltak, milyen előremutató remények lehetnek ebben az ügyben. 
Hegmanné  Nemes  Sára  alpolgármesterhez  intézett  kérdése,  hogy  az  ALDI  Áruházlánc 
képviselőivel folytatott tárgyalásoknak milyen hozadéka lesz a városra nézve. 
Szalay Ferenc polgármestertől azt kérdezte, hogy az olasz Sofideles cég vezetőivel folytatott 
tárgyalásnak mi lett az eredménye.

Szabó  István:  Az  M4  M8  Képviselői  Munkacsoportot  Lezsák  Sándor  országgyűlési 
képviselő hívta össze annak érdekében, hogy megfelelő lobbierő legyen az M4 M8 autópálya 
építése  érdekében.  Ismeretes,  hogy  az  M8-as  autópálya  Veszprém-Balatonfűzfő-
Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok útvonalat érinti, ennek két nagyon rövid szakasza készült el 
eddig,  a  71-es  út  mellett  Balatonfűzfő  és  a  7-es  út  között  fél  szélességben,  valamint  a 
dunaújvárosi híd. A lényeges a Bács-Kiskun megyei szakasz lenne, mivel a Kiskunságban a 
Natura 2000-es programnak van egy 4 km-es szakasza, ahol már különböző alternatívákat 
dolgoztak ki,  hogy hogyan tudják ezen a szakaszon átvezetni az utat,  a legszélsőségesebb 
ötletek is aktuálisak még. Ebben a térségben, ami korábban katonai lőtér volt, földi kutya 
tenyészet  van  és  ennek  a  megvédése  érdekében  a  zöld  mozgalmak  nagyon  komoly 
tevékenységet fejtenek ki. Idő közben volt egy második tárgyalás is az M4 M8 autópálya 
ügyében, talán valamivel előrébb jutottak a megoldáshoz, mivel az első tárgyaláson nem volt 
jelen a Környezetvédelmi Hatóság vezetősége, azonban a múlt heti tárgyalás során már ők is 
jelen  voltak,  így talán  közeledtek  az álláspontok.  Abban maradtak,  hogy létrehoznak egy 
önálló bizottságot,  amely a koordinációs munkát elvégzi és a harmadik fordulót ebben az 
ügyben Szolnokon fogják tartani. 

Hegmanné  Nemes  Sára:  Az  ALDI  Áruházlánc  képviselői  intenzív  kampányba  kezdtek 
Magyar-országon,  így  természetesen  Szolnokon  is  jártak.  A  Társaság  ingatlan  befektető 
szakembereket küld a különböző városokba, s a vezetőség már a kész, rendezett jogi és egyéb 
viszonyok közé szeret betelepülni. A Szandai réten szerettek volna ingatlant vásárolni, de ott 
az ismert okok miatt nem tudnak építkezni, így most a megfelelő ingatlant keresik, nem adták 
fel azt a célt, hogy Szolnokon is szeretnének áruházat létrehozni. Az önkormányzat konkrét 
szándéknyilatkozat  esetén  pályázatot  fog kiírni  és  pályázat  útján fogja  a  legtöbbet  ajánló 
cégnek eladni a területet.

Szalay Ferenc: A Sofideles olasz cég egy nagy papíripari konszern, akik Szolnokra szeretnék 
hozni a papírgyártás jelentős részét.  Az Ipari Park környezete érdekli  őket, mivel ez nem 
nyomtató  papírt  gyártó  cég.  A  tárgyalások  nagyon  előrehaladottak,  azonban  a  konkrét 
megállapodásig nem szívesen beszél róla, mivel még az árban nem született döntés. Az az 
önkormányzat célja, hogy új termelő beruházásokat hozzon a városba, ennek az eredményei 
már  látszanak is – alapkőletétel  formájában -,  s bízik abban, hogy még nagyobb fejlődés 
várható.

Hozzászólás a napirend tárgyalása kapcsán nem hangzott el.
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Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

172/2008. (V.29.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  tárgyalásokról  szóló 
tájékoztató elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) d.) pontja,  a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV.  törvény  141.  §  (2)  bekezdés  m.)  pontja,  valamint  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 
alapján az alábbi határozatot hozza: 

1./ Elfogadja  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  tárgyalásokról  szóló 
tájékoztatót.

2./ Megismerte és tudomásul vette a határozat mellékletét képező 1. számú szerződést.

3./ Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  Egészségügyi,  Szociális  és  Sport  Bizottsága 
javaslata alapján, a 2008. évi Sport célú támogatás előirányzat terhére, a 2008. első félévi 
városi szabadidősport események, programok szervezésének támogatása keretből a „Kővári 
Tamás Alapítvány az Egészséges Életért” nevű alapítvány részére mindösszesen 260.000.-Ft, 
a  „Pata  csapat”  Nyílt  Közhasznú  Alapítvány  részére  60.000.-  Ft  támogatást;  valamint  a 
fogyatékkal  élők  sporttevékenységének  támogatása  keretből  „Az  Értelmes  Életért 
Alapítvány” számára 100.000.- Ft összegű önkormányzati támogatást hagy jóvá.

4./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2008.  évi  költségvetésében  „egyéb 
városüzemeltetési  kiadások  (szervezetek  támogatása)  szakfeladat”  terhére  2.138.000  Ft-ot 
biztosít az „Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány működési feladatainak támogatására.

5./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2008.  évi  költségvetésben  jóváhagyott 
Közművelődési  célú  támogatás  terhére  150.000  Ft  támogatást  nyújt  az  Új  Színházért 
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Alapítványnak az Eső című irodalmi lap megjelentetésére és a lap működéséhez kapcsolódó 
rendezvényekre. 

6./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2008.  évi  költségvetésben  jóváhagyott 
Oktatási célú támogatás terhére 60.000 Ft támogatást nyújt a „Miért Ne Közhasznú Humán 
Szolgáltató Alapítvány” részére a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének 
támogatására,  továbbá  30.000  Ft  támogatást  nyújt   az  „Az  értelmes  életért"  Alapítvány 
részére a fogyatékosok kutyaterápiás személyiségfejlesztéséhez.

7./ A  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2008.  évi  költségvetésében  jóváhagyott  Humán 
szakfeladatok  célelőirányzatai,  Oktatási  feladatok,  Kiemelt  oktatási  programok  terhére 
60.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a  Curie  Tehetséggondozó  és  Oktatásfejlesztő  Alapítvány 
részére a Curie Kémia Emlékverseny Országos Döntője és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő 
programok szervezésére.

8./  Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az egészségügyi,  szociális  és sport  bizottság 
javaslata alapján a 2008. évi Sport célú támogatás előirányzat terhére a 2008. második félévi 
városi szabadidősport események, programok szervezésének támogatása keretből a „Kővári 
Tamás Alapítvány az Egészséges Életért” részére 60.000.-Ft összegű támogatást; továbbá a 
Pata Csapat Nyílt Közhasznú Alapítvány részére 60.000.- Ft összegű támogatást hagy jóvá.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
 Dr. Kállai Mária alpolgármester
 Szabó István alpolgármester
 Dr. Szakali Erzsébet jegyző
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
 A határozattal érintettek, a Polgármesteri Hivatal igazgatói által
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Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását 
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött  17,30 órakor.

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet 
polgármester jegyző
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Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

2008. május 22-én és 23-án a http/kozgyules.szolnok.hu címre feltett új 
napirendi pontok és kiegészítések:

Nyílt ülésre:

12. napirendi ponthoz:

Előterjesztés a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 2007. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló jóváhagyására és közhasznúsági jelentés elfogadására 

• VMZK felügyelőbizottság határozata,
• VMZK felügyelőbizottság jegyzőkönyvi kivonata
• Az Aba-novák Kulturális Központ hozzájáruló nyilatkozata az alapító okirat 

módosításához,  valamint  az  önkormányzat  részéről  pótbefizetés 
teljesítéséhez) 

13. napirendi ponthoz:

Előterjesztés  a  Szolnoki  Sportcentrum  Kht.  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
jóváhagyására és a közhasznúsági jelentés elfogadására

• Szolnoki  Sportcentrum  felügyelőbizottság  2008.  április  30-án  kelt  jegyző-
könyve

16. napirendi ponthoz:

Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására
• Könyvvizsgálói jelentés 

22. napirendi pont  (pótlólagos)

Előterjesztés  a  Szolnoki  Gyermek-és  Ifjúsági  Közalapítvány  alapító  okiratának 
felülvizsgálatára 

26. napirendi ponthoz:

Előterjesztés  a  Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 1.2.1/08/1 kódszámú 
Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek  kialakítása című pályázat benyújtására és az önerő biztosítására

- Kiegészítés a  Társadalmi  Infrastrukturális  Operatív  Program  TIOP  1.2.1/08/1 
kódszámú Agóra-multifunkcionális  közösségi  központok és  területi  közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek  kialakítása című pályázat benyúj-
tására és az önerő biztosítására c. napirendhez
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32. napirendi pont  (pótlólagos)
Előterjesztés  Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására 

37. napirendi pont  (pótlólagos)
Előterjesztés önkormányzati  tulajdonú gazdasági társaságok Javadalmazási  Szabályzatának 
felülvizsgálatára 

38. napirendi pont (pótlólagos)
Előterjesztés  a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság 
könyvvizsgálójának megbízására 

39. napirendi pont (Meghívóban nem szerepelő előterjesztés!)
Előterjesztés a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok Közhasznú Társaság  részére  történő 
önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadására

42. napirendi pont  (pótlólagos)
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

43. napirendi pont  (pótlólagos)
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

44. napirendi pont:
Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak 
I-IV. havi teljesítéséről

Zárt ülésre:

5. napirendi ponthoz: 
5./ Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2008. évi üzleti tervének jóváhagyására  

• 2. sz. melléklet (Ráfordítások, Adók 2008. terv)
• 3. sz. melléklet (Eredmény Terv 2008. év)

6. napirendi pont  (pótlólagos)
Előterjesztés a Szolnok, Táncsics M. u. 15. sz. alatti 848 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

9. napirendi pont  (pótlólagos)
Előterjesztés  intézeti  gondozott  személyi  térítési  díjának  megállapítása  ügyében  hozott 
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 
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Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

a 2008. május 29-i közgyűlés ülése előtt a http://kozgyules.szolnok.hu 
címre felhelyezett anyagok

j e g y z é k e
Nyílt ülésre:
A 2008. május 29-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke

Határozati javaslat a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról

Határozati  javaslat  a 2008. május  29-i  munkaterv szerinti  közgyűlés  nyílt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Határozati  javaslat  a  2008.  május  29-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  zárt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Napirend előtt benyújtott kérdések: 
Csák László, Dr.Bozó Andrea, Vörös Ádám, Tasnádi Zoltán

8. napirendi pontként:
Határozati  javaslat  az  üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről  szóló önkormányzati  
rendelet  megalkotására  vonatkozó  előterjesztés  két  fordulóban  történő  tárgyalásáról 
rendelkező  91/2008.  (IV.24.)  számú  közgyűlési  határozat  hatályon  kívül  helyezésére  
vonatkozó szóbeli előterjesztéshez

39. napirendi ponthoz:
Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére történő 
önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadására

• Az ügyvezető-igazgató hozzájáruló nyilatkozata a bérleti szerződés megkötéséhez
• A felügyelőbizottság hozzájáruló nyilatkozata a bérleti szerződés megkötéséhez

40. napirendi pontként:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására

43. napirendi ponthoz:
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

• Kiegészítés

Zárt ülésen:
7. napirendi pontként:
Előterjesztés a Szolnok, 793/1 hrsz-ú,  a 789 hrsz-ú, és a 792/4 hrsz-ú ingatlanokból kialakuló 
793/1  hrsz-ú,  kb.  14.263  m2 nagyságú  ingatlanra  vonatkozó  adásvételi  szerződés  és 
telekalakítási okirat módosítására
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	2. §
	A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
	Működési költségvetési céltartalékot érintő 
	1./
	Felhalmozási bevételek – Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés előirányzata nő
	COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. ingatlan vételár különbözet


	A rendelet 2-3. §-ához
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletre, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KÖM-EÜM együttes rendeletre, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007.(XII.18) KvVM rendeletre, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm rendeletre, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendeletre, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésére, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénnyel összhangban, a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) KR. rendelet figyelembe vételével a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja :  

	Az alap bevételi forrásai:
	1. Az e rendeletben szabályozott környezetvédelmi feladatokra fordítható elkülönített rész:
	a) Az önkormányzat területén kiszabott környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;
	b) Az önkormányzat területén a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által jogerősen kivetett és befolyt bírság 30%-a;
	c) A jegyző által kivetett és befolyt környezetvédelmi bírságok teljes összege;
	d) Az Alap tárgyévet megelőző évben fel nem használt része;
	e) A természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodószervezetek által az Alap javára befizetett önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok;
	f) Önkormányzati költségvetésből e célra elkülönített pénzeszköz;
	g) A jegyző által kiszabott környezetterhelési díj teljes összege;
	h) A Szolnoki Városi Közterület-felügyelet által kiszabott környezetvédelmi helyszíni bírság 60%-a;
	i) A nem megfelelő felhasználás miatti visszafizetések;
	j) Visszatérítendő befizetések.
	2. A 39/2005. (X.3.) KR. rendeletben szabályozott feladatok végrehajtására fordítható elkülönített rész:
	a) A jegyző által kiszabott természetvédelmi bírságok teljes összege;
	b) A természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek által befizetett önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok;
	c) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által évente a költségvetésben jóváhagyott előirányzat;
	d) Pályázaton elnyert pénzösszeg.
	Az Alap bevételei nem vonhatók el.
	Az Alap bevételei két elkülönített részből állnak és az alábbi célokra használhatók:
	1. Környezetvédelmi célokat szolgáló rész: 
	a) Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását elősegítő vizsgálatokra, fejlesztésekre, eszközökre.
	b) Az önkormányzat területén, nem önkormányzati beruházásban megvalósuló környezetvédelmi beruházások támogatására az alábbi körben
	= levegőtisztaság-védelem,
	= hulladékgazdálkodás,
	= zaj- és rezgésvédelem,
	= vízbázisok védelme
	c) Lakossági kezdeményezésre környezetvédelmi akciók támogatására.
	2. Természetvédelmi célokat szolgáló rész: Az önkormányzat helyi természeti értékek és területek védelmi feladatainak ellátására
	a) a helyi védelem alatt álló területek, értékek fenntartásának támogatására,
	b) a helyi védelem alá helyezendő terület(ek)re vonatkozó Természetvédelmi Kezelési Terv(ek) elkészíttetésére,
	c) Természetvédelmi Kezelési Tervben foglalt feladatok ellátására.
	a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 
	b) a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,
	c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő,
	d) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. Az Idősek Otthona szakosított ellátás esetében a 2008. január 1-e után keletkezett intézményi jogviszony esetében a személyi térítési díjat az intézményi jogviszony létrejötte előtt az ellátott állandó lakhelye szerinti települési jegyző által kiadott vagyonigazolás alapján kell megállapítani.
	e) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
	f) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.
	[a d)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy] köteles megfizetni. 
	[az a)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]
	(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözte.
	(4) A szociális rászorultságot
	a) házi segítségnyújtás, 
	b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
	c) támogató szolgáltatás
	esetében kell vizsgálni. 
	(5) A (4) bekezdésben felsorolt szolgáltatások esetében - a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülményekkel kapcsolatban - az intézményvezető részére kell teljesíteni.
	(6) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.
	(7) A (4) bekezdésben felsorolt szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászoruló személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg.
	(8) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban személyi térítési díj) 
	- a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény vezetője állapítja meg - az önálló helyettes szülői ellátás esetén a működtető- az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül, és írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
	(9) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
	(10) A térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani.
	(11) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat.
	(12) Ha az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
	(13) A személyi térítési díjat 
	a) kiskorú és gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő;
	b) gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult;
	c) az a)-b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy 
	fizeti meg az intézménynek.
	(14) Ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó személyi térítési díjat az intézményvezető fizeti be.
	(15) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a (10) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához fordulhat. 
	Ilyen esetben a fizetendő személyi térítési díj összegét a Tanács határozattal állapítja meg.
	(16) Ha magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik, ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha
	a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
	b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik
	(17) A jogosultak térítésmentesen vehetik igénybe
	a) a családsegítést,
	c) a közösségi ellátásokat,
	d) az utcai szociális munkát,
	e) hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását 
	f) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,
	g) tanyagondnoki szolgáltatást.
	(18) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény szabályozása szerint hadirokkantnak minősülő személyek az e rendeletben szabályozott ellátási formákat térítésmentesen vehetik igénybe.
	(19) A szolgáltatás önköltségét meghaladó mértékű térítés is kérhető
	a) a külön jogszabály szerint alapfeladatot meghaladó, az intézmény által szervezett programokért, szolgáltatásokért,
	b) az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybevett egyes intézményi szolgáltatásokért.
	(20) A személyi térítési díj meg nem fizetéséből eredő díjhátralékról az intézmény vezetője a Tanács részére negyedévente tájékoztatást ad.
	(21) A Tanács a díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt adhat, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, és e rendelet vagy magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.
	A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
	A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
	A csökkentés mértéke a díjhátralék
	- 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem kétszeresét meghaladja
	- 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem háromszorosát meghaladja
	- 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem négyszeresét meghaladja.
	A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető.
	A díjhátralék csökkentéséről, behajthatatlanná minősítéséről, törléséről, valamint a részletfizetés engedélyezéséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel – a Tanács határozatot hoz.
	(1) Az étkezésért fizetendő térítési díjat a 29/1993. Korm. rendelet 15. §-a alapján a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. 
	(2) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 25%-át.
	(3) Az a jogosult, akinek a rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe.
	(4) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.
	(1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető figyelembe.
	(2) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át.
	(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akit a 340/2007. (XII.15.) Korm. rendeletben foglalt szakértői bizottság szakvéleményében rászorultnak nyilvánít. A rászorult személy részére maximum a szakértői bizottság szakvéleményében feltüntetett gondozási óra biztosítható.
	Amennyiben a kérelmező személy állapota indokolja az intézményvezető az ellátást maximum 3 hónapig gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is biztosíthatja. 
	(4) A házi segítségnyújtás szolgáltatásnál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
	(5) Ha a házi segítségnyújtásban gyermekes család részesül, a gondozásért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a családnak az Sztv. 4. §-ban meghatározott valamennyi jövedelmét figyelembe kell venni.
	(6) Amennyiben egy családon belül nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve rokkant személyek részesülnek házi segítségnyújtásban, a fizetendő személyi térítési díjat külön-külön, az idős, illetve a rokkant személy jövedelmének figyelembevételével kell meghatározni.
	(7) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-kal megemelt összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.
	(8) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-kal megemelt összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.
	(9) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a szolgáltatásért fizetendő térítési díj együttes összege a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 30 %-át.
	(1) A idősek klubja szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 30%-át.
	(2) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.
	(3) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 
	(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete alapján kerül meghatározásra, úgy hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat az előzőekben kiszámolt összegnél alacsonyabb összegben is maghatározhatja.
	(2) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának alapja ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.
	(3) Az idősek otthona szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díj a gondozott rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 80%-át, és a fennmaradó 20% nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíjminimum 20%-nál (költőpénz).
	a) az ellátásban részesülő havi jövedelme,
	b) az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában,
	c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.
	(5) Kérelemre a megállapított személyi térítési díj, illetőleg térítési díj-különbözet
	a) maximum 30%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át - egyedül álló esetén 550%-át- nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályozás alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-ánál, egyedül álló esetében 450%-ánál.
	b) maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át - egyedül álló esetén 650%-át- nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályozás alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál.
	(6) Annak a jogosultnak, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-át nem éri el, a költőpénzét legalább eddig a mértékig kiegészíti a tartásra köteles és képes személy, ennek hiányában az intézmény. 
	(7) Az (5) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
	(1) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán igénybe vett ellátásért a gondozás első 30 napjára nem állapítható meg személyi térítési díj.
	(2) Ha a hajléktalanok átmeneti szállásán elhelyezett étkeztetésben is részesül, az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
	(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét
	(4) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 60%-át.
	(5) A szolgáltatást igénybe vevő személyi térítési díját rendszeres havi jövedelme függvényében az alábbiak szerint kell megállapítani:
	- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig jövedelmének 10%-a,
	- mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 120%-áig  jövedelmének 20%-a
	- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 140%-áig  jövedelmének 30%-a,
	- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 160%-áig  jövedelmének 40%-a,
	- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-áig  jövedelmének 50%-a,
	- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-a fölött jövedelmének 60%-a.
	137/2008. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
	az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés két fordulóban történő tárgyalásáról szóló 91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés két fordulóban történő tárgyalásáról szóló 91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatot  hatályon kívül helyezi.
	147/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t 
	148/2008. (V.29.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t

	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
	5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
	7312 ’08 Médiareklám 
	9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
	5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
	7312 ’08 Médiareklám 
	9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
	15./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak.
	16./ Alapító jelen módosító okirathoz csatolja a módosításokra vonatkozó  határozatát.
	17./ Az alapító okirat módosítását Alapító képviseletében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere írja alá.
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
	5510 ’08 Szállodai szolgáltatás 
	7312 ’08 Médiareklám 
	9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
	Barna Antal                 tag                                          
	Szolnok, Bimbó út 29. szám
	Szolnok, Ferenczy K. u. 40. szám
	Fábián Józsefné           tag
	Szolnok, Orosz Gy. u. 19. IV/18. szám
	Fodor György              tag
	Szolnok, Tersánszky J. J. u. 51. szám
	Mátyus Sándor            tag
	Szolnok, Ságvári krt.10. II/3. szám
	Dr. Póta Sándor           tag
	Szolnok, Eötvös tér 4. szám
	Dr. Ratkai Miklós        tag
	Szolnok, Szellő u. 68. szám
	Zakár Zoltán                tag
	Szolnok, Czakó E. u. 1. fsz. 7. szám
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
	SZOLNOK, TISZALIGETI
	Termálfürdő és Rekreációs Központ
	tervezési program
	Tervezési program
	Telek
	Telepítés
	Tájolás
	Ütemezés
	Alapterületek
	Épületszerkezetek

	Épületgépészet
	Szolnok rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melyet az önkormányzat testülete 96/2006. (IV.24.) sz. közgyűlési határozattal fogadott el.


	Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programmal rendelkezik. Ennek fő célja, hogy elősegítse a városban élő halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, különösen a cigány/roma kisebbséghez tartozó lakosság életkörülményeinek javítását, csökkentse leszakadásukat a többségi társadalomhoz képest, növelje esélyegyenlőségüket az érintett társadalmi réteg cselekvő bevonásával. A program végrehajtására létrehozott Integrációs Munkabizottság 2004 óta Cselekvési Feladatterv alapján, nagy intenzitással végzi munkáját. 
	A cigány/roma munkavállalók a munkaerőpiacról jelenleg csaknem teljesen kiszorultak, a roma lakosság 50 %-a munkanélküli, állandó állása csak 16%-nak van. Rokkantsági nyugdíjat 20 % kap, 14 %-a GYES-en lévők aránya. 
	A cigány/roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony (l. a KSH adatokat tartalmazó táblázat), többnyire maximum általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, a szakmunkások aránya is csekély. A cigányok/romák csupán 60%-a fejezte be az általános iskolát, 40 %-nak a 8 osztályos végzettsége sincs meg. Egyetemet, vagy főiskolát csak 0,2 % végzett, ami a jövő szempontjából azért kedvezőtlen, mert erősebb cigány/roma értelmiség segítségével a társadalmi integráció eredményesebb lehetne. 
	A cigány/roma fiatalok tanulási hajlandósága erősebb az idősebbeknél, főként az általános iskolát szeretnék befejezni. Ezen kívül szakképző iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot végeznének el szívesen. Érettségit vagy felsőfokú végzettséget csak 10 % alatti arányuk tervez megszerezni.
	A városban élő fogyatékos emberek létszámára és fogyatékosságuk mértékére megbízható statisztikai adat nem áll rendelkezésre. Szolnok városban a Magyar Államkincstár adatai alapján a fogyatékossági támogatásban 371 fő részesül. Ettől jelentősen eltér a fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetek, egyesületek (Vakok és Gyengénlátók-, Siketek és Nagyothallók-, Szellemi Fogyatékosok-, Mozgássérültek egyesületei/szervezetei) nyilvántartása, mely szerint a szolnoki lakosságból összesen 2012 fő rendelkezik valamilyen fogyatékossággal. A nagyfokú eltérés abból eredhet, hogy a szigorú jogszabályi előírás szerint fogyatékossági támogatás csak súlyos esetben adható.
	A veleszületett fogyatékossággal élő személyeken túl az egyes fogyatékossági csoportokban különböző mértékben kell számolni a betegségből, balesetből szerzett fogyatékosság miatt akadályozott személyekkel is. A fogyatékos népesség demográfiai összetétele a városi átlagtól jelentősen eltér: közöttük magasabb az időskorúak aránya az életkor előrehaladtával betegség vagy baleset következtében fogyatékossá válás következményeként. Az időskori diabetes problémák miatt a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek köre gyarapszik.
	A fogyatékos személyek 11 %-a valamilyen speciális általános iskolában végezte tanulmányait. A mozgássérültek többnyire általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkeznek, alacsonyabb a magasabban kvalifikáltak aránya a vakok és a hallássérültek között. A fogyatékosok iskolai végzettsége összességében azonban lényegesen elmarad a városi össznépesség átlagától. Munkavállalási esélyeik emiatt is rendkívül kedvezőtlenek. Míg az összlakosság gazdasági aktivitása 2001-ben 43,6 % volt, a fogyatékosoké mindössze 16,6 %. 
	A fogyatékos személyek 16 %-a egyedül, vagy más fogyatékos személlyel közös háztartásban él, 23 % lakik nem fogyatékos személlyel másodmagával; 49 % három vagy annál nagyobb létszámú háztartásban (családban) élők aránya. 12 % intézeti lakos.
	A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében valamennyi szolnoki oktatási intézmény elkészítette esélyegyenlőségi tervét.
	 
	 I.sz Óvoda
	 II.sz. Óvoda
	 III. sz. Óvoda
	 IV. sz Óvoda
	 SNI 
	 15 fő
	 4 fő
	 4 fő
	 21 fő
	Az ingyenes és a kedvezményes étkezés biztosításával általánossá vált 3 éves korban történő óvodába kerülés és a rendszeres óvodába járás. A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása integrált formában valamennyi óvodában biztosított.
	A feltételrendszer javulása, a csoportlétszámok csökkenése következtében már nem szükséges kis létszámú fejlesztő csoportok működtetése, a fejlesztésre szoruló gyerekek nevelése integráltan történik. A gyógypedagógiai (konduktív) ellátás a IV. sz. Óvodai igazgatóság keretei között folyik, ahol a kistérségi a kistérségi igényeket is ki tudják elégíteni, mivel kihasználatlan férőhely-kapacitással rendelkezik. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek nevelése a város óvodáiban integráltan történik, egy intézmény kivételével (Csallóköz úti óvoda), melynek összetétele egyre inkább a spontán szegregáció irányába mutat a lakóterületi elhelyezkedés következtében. Az intézmény által kidolgozott és a kisebbségi önkormányzat által is jóváhagyott speciális program szerinti nevelés eredményesen szolgálja az etnikai kisebbség érdekeit.
	Általános iskolák
	INTÉZMÉNY
	Tanulói létszám
	1-4 oszt.
	Tanulói létszám
	5-8 oszt.
	Tanulói létszám összesen
	SNI
	1-4
	SNI
	5-8
	SNI összesen
	Bejárók 1-4
	Bejárók 5-8
	Bejáró összes
	 Belvárosi ált isk.
	 206
	 251
	 457
	 11
	 13
	 24
	 6
	 8
	 14
	 Fiumei úti ált isk.
	 300
	 346
	 646
	 14
	 17
	 31
	 22
	 50
	 72
	 II. Rákóczi F. ált isk.
	 243
	 252
	 495
	 8
	 10
	 18
	 17
	 18
	 35
	 Kassai úti ált isk.
	 245
	 255
	 500
	 4
	 8
	 12
	 5
	 16
	 21
	 Kodály Z. ált isk.
	 336
	 447
	 783
	 23
	 29
	 52
	 20
	 44
	 64
	 Kőrösi Cs. S. ált isk. 
	 288
	 420
	 708
	 18
	 9
	 27
	 32
	 56
	 88
	 Mátyás K. ált isk.
	 164
	 258
	 422
	 31
	 43
	 74
	 12
	 36
	 48
	 Szandaszőlősi ált isk.
	 350
	 379
	 729
	 16
	 23
	 39
	 18
	 19
	 37
	 Szent-Gy. A. ált isk.
	 412
	 508
	 920
	 59
	 61
	 120
	 10
	 27
	 37
	 Széchenyi I. G.és ált isk.
	 49
	 99
	 148
	 2
	 9
	 11
	 1
	 8
	 9
	 Széchenyi Krt-i ált isk.
	 207
	 322
	 529
	 11
	 28
	 39
	 6
	 18
	 24
	 Újvárosi ált isk.
	 143
	 132
	 275
	 27
	 22
	 49
	 2
	 10
	 12
	 ÖSSZESEN
	 2943
	 3669
	 6612
	 224
	 272
	 496
	 151
	 310
	 461
	Valamennyi oktatási intézményben integráltan látják el a sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulókat, akik ellátásához az önkormányzat 273 tanuló részére 230 többletórát biztosít. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál a munkát koordináló fejlesztő pedagógus alkalmazására nyílt lehetőség. 
	A gyógypedagógiai ellátást biztosító Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola továbbra is szegregáltan látja el az értelmileg sérült tanulókat. Létrejött az autistákat nevelő csoport is. A szakiskolai osztályok belépésével 250 fő körüli az iskola tanulólétszáma. 
	Gyermek- és ifjúságvédelem: valamennyi általános iskolában fél-állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazására van lehetőség.
	Kollégiumi ellátás
	Az utóbbi évek gazdasági, társadalmi változásai következtében a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok száma nem csökken. A kollégium olyan szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, felkészültségi, neveltségi különbözőségeket csökkenteni képes. A Városi Kollégium 945 tanuló elhelyezését, nevelését biztosítja öt tagintézményben.
	A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának alakulása
	Tanév
	Hátrányos helyzetű tanulók
	Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
	Összesen
	Egy csoportra jutó átlaglétszám
	 2003/2004
	 389 fő
	 5 fő
	 394 fő
	 11 fő
	 2004/2005
	 363 fő
	 23 fő
	 386 fő
	 10 fő
	Az 50 %-os étkezési térítési díj támogatásban részesülők (fő)
	ÉV
	Jogcímek
	Összesen
	 
	 Rendszeres gyermekvéd. támogatás
	 Tartós beteg
	 Nagycsaládos
	 
	 2003
	 120
	 9
	 126
	 255
	 2004
	 106
	 6
	 91
	 203
	 2005
	 136
	 13
	 118
	 267
	 2006 
	 172
	 20
	 180
	 372
	A.iskolai szegregáció csökkentése
	Rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítása és működtetése.
	Telepek, telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódó tervezési folyamat elindítása, valamint a szociális lakásépítések finanszírozásához kapcsolódó feltételrendszer kidolgozása.
	A cigány/roma tanulók felsőfokú képzésbe történő bejutásának és részvételének segítése céljából érettségire felkészítő képzések szervezése, elsősorban a cigány/roma tanulók képzésében tapasztalattal rendelkező oktatási intézmények bevonásáva.
	Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak roma tanulók, el kell érni azt, hogy olyan cigány/roma származású, illetve romológus szakképzettséggel rendelkező szociális munkást, pedagógiai asszisztenst vagy szabadidő szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat.
	Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi prioritások vonatkozásában:
	Cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, a programban való bennmaradás biztosításában,
	Cigány/roma civil szervezetek megerősítése,
	Cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása,
	A helyi fejlesztéseknél a munka-intenzív szektorok bővítése,
	A vállalkozóvá válás segítése a Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ, és az önkormányzat munkaerő-piaci menedzserei eszközrendszerének felhasználásával. A vállalkozni szándékozók részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása,
	A cigányok/romák munkaerő-piaci integrációját támogató programok, pályázati lehetőségek feltárása.
	Szolnok városban a cigány/roma kultúra értékeinek és emlékeinek felmérése cigány/roma civil szervezetek és aktivisták bevonásával, megfelelő védelme érdekében intézkedések tétele.
	Kulturális Centrum és Közösségi ház létrehozása és működtetése.
	A városban élő cigány/roma lakosság egészségi állapotát fel kell mérni és az ehhez kapcsolódó egészségügyi térképet el kell készíteni az eltérő demográfiai adatok, életminőség, egészségbeli adatok megértése érdekében.
	a vak tanulók részére speciális eszközök biztosítása
	közhasznú tanfolyamok indítása
	több munkalehetőség biztosítása olyan cégeknél, ahol - ugyan csökkent munkaképességűeket is alkalmaznak-, de halló, egészséges munkatársaik is lennének. Ez enyhítené a társadalmi szegregáltságot.
	a fogyatékos amatőr sportolók lehetőségeinek szélesítése: versenyek szervezése, ill. jelentősebb városi tömegsport rendezvényeken számukra a részvételi lehetőség biztosítása.
	a városban élő értelmi fogyatékosokra és családjukra nagyobb figyelmet kell fordítani, elsősorban a fogyatékos fiatalok kommunikációhoz fűződő jogainak fejlesztése és az érdekvédelem megerősítése szükséges.
	az oktatás, képzés terén korai fejlesztő központ létrehozása javasolt 
	a szinten tartó képzések biztosításának feladatát az egészségügy-oktatásügy-szociális terület együttesen kell felvállalja
	szórakozás, sport: az értelmi fogyatékos fiataloknak rendszeres klubfoglalkozáshoz szükséges hely biztosítása.
	a szemléletváltás elősegítése, hogy a társadalom tagjai, szervezetei és az állami szervek oly módon végezzék tevékenységüket, hogy az a fogyatékos emberek teljes társadalmi egyenrangúságát biztosítsa.
	Az utca

	166/2008. (V.29.) számú közgyűlési határozat 1. melléklete
	Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
	javadalmazási szabályzata
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, a felügyelőbizottság tagjainak a javadalmazásával kapcsolatosan az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 
	c)a munkáltató által az ügyvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
	d)a munkáltató által az ügyvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
	e)ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
	g)kedvezményes számítógép, internet használatra.
	166/2008. (V.29.) számú közgyűlési határozat 2. melléklete
	a„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére történő

	Előadó: Szalay Ferenc polgármester
	6./  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetésben jóváhagyott Oktatási célú támogatás terhére 60.000 Ft támogatást nyújt a „Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány” részére a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének támogatására, továbbá 30.000 Ft támogatást nyújt  az „Az értelmes életért" Alapítvány részére a fogyatékosok kutyaterápiás személyiségfejlesztéséhez.
	Határozati javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés két fordulóban történő tárgyalásáról rendelkező 91/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó szóbeli előterjesztéshez
	Előterjesztés a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság részére történő önkormányzati tulajdonú ingatlan jelképes ellenértékű bérbeadására


