J E G Y Z ŐK Ö N Y V
Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 15-i soron kívüli
n y í l t üléséről

Helye:

Városháza díszterme

Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István, Dr. Bozó Andrea,
Csala Sándor Péter, Csák László, Dr. Füle István, 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, (24 fő)
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint:
Vörös Ádám, Pálmai László és Csák László képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző, Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Érdeklődőállampolgár: 3 fő
A polgármesteri hivatal részéről az igazgatóságok képviseletében az ülésen megjelent:
Dr.Rácz Andrea Közigazgatási igazgató, Hegedűs János Műszaki Igazgató, Kéri József
Gazdasági igazgató, Szutorisz-Szügyi Csongor Humán és Városfejlesztési igazgató, Pataki
Ferenc önkormányzati főépítész, Romhányi Beáta, Fodor György, Csikós Sándor, Ráczné
Terenyei Márta osztályvezetők.
Az ülésen a szervezési osztály részéről jelen volt és a jegyzőkönyvet vezette:
Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos.
Az 1. napirendi pont tárgyalásánál megjelent: Csatlós Krisztina
Szalay Ferenc köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes, 24 főképviselővan jelen. Ismertette, hogy az ülés előtt került kiosztásra az
oktatási bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslat, valamint a soron kívüli
közgyűlés napirendjének pontos címeit és sorrendjét tartalmazó határozati javaslat.
K é r d é s e k:
Radócz Zoltán emlékeztetett rá, hogy a szeptemberi ülésen napirend előtt kérdezte meg, hogy a
2007. július 17-én meghirdetett és 2007. augusztus 16-tól beadással élőregionális kerékpárutak
fejlesztése pályázaton részt kíván-e venni Szolnok Város Önkormányzata, akkor azt a választ
kapta, hogy már tervezés alatt van egy projekt. A 2007. októberi közgyűlésen a két ülés közötti
tájékoztatóban az jelent meg, hogy további előkészítő munkák folynak a regionális
kerékpárutak fejlesztésére. Szerette volna, ha ebben a projektben további egyeztetésekre kerül
sor. Bár úgy tűnt, hogy a négy hónapja meghirdetett programra készül az önkormányzat, most a
beadás előtt mégsem dönt kerékpárút fejlesztésről a közgyűlés. Rámutatott arra, hogy ezt
követően 2009-ig nem lesz lehetőség ilyen pályázaton való részvételre. Megkérdezte, hogy ezen
az ülésen miért nincs napirenden a kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztést.
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Szalay Ferenc elmondta, hogy kerékpárút fejlesztéssel a műszaki tartalom miatt nem tudott a
város a pályázaton részt venni. Ahol a város szerette volna a kerékpárutat megépíteni, ott nincs
rá lehetőség. A fejlesztést át kell tervezni a megvalósításhoz. Jelenleg a város két útra nyújt be
pályázatot, melyeket a napirend tartalmaz.
Radócz Zoltán hangsúlyozta, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos pályázat négy hónapja jelent
meg, melyhez nem kell engedélyes dokumentáció. Ennek az időnek elegendőnek kellett volna
lennie a pályázat előkészítéséhez. Négyszázmillió forintig lehetett volna pályázni, 85%-os
támogatottsággal.
Szalay Ferenc sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a pályázatot nem tudták elkészíteni. Viszont
más pályázatok önerejét is biztosítani kell a városnak.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 24 fő– 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazat
mellett, tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

249/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat
a 2007. november 15-i soron kívüli közgyűlés napirendjeinek, sorrendjének
jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 12. § (3), 13. § (4), 18. § (2) bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (3), 12.
§ (6) bekezdés alapján elfogadja a 2007. november 15-i soron kívüli ülésének napirendjeit,
azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyílt ülés keretében:
1./ Szóbeli előterjesztés az oktatási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló
245/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2./ Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati utak
fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok, Gárdonyi út és Kút út és gyalogjárdáinak
felújítása” beruházás finanszírozásához pályázat benyújtására és a saját erőbiztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
3./ Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati utak
fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok, Kőrösi út felújítása” beruházás
finanszírozásához pályázat benyújtására és a saját erőbiztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
4./ Előterjesztés a Környezet és Energetikai Operatív Program - 2.3.0. - „A települési
szilárdhulladék-lerakókat érintőtérségi szintűrekultivációs programok elvégzése” elnevezésű
programra történőpályázat benyújtására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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5./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évre
előirányzott összegének módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Értesülnek:

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

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy az SZMSZ értelmében a képviselőcsoportok vezetői, illetve a
képviselőcsoportba nem tartozó képviselők sürgős, halaszthatatlan választ igénylőügyekben
egy-egy kérdést tehetnek fel.
Tóth Ferenc tájékoztatást adott arról, hogy a Damjanich uszodával kapcsolatos népszavazási
kezdeményezésen 7400 szolnoki polgár vállalta aláírásával, hogy ebben a kérdésben szeretne
véleményt alkotni. Ez a mennyiség nem elegendőa népszavazás kiírásához, viszont azt mutatja,
hogy a város lakossága egy-egy jelentősebb kérdésben szeretne nyilatkozni.
Szalay Ferenc elmondta, hogy 12000 szavazatra lett volna szükség a népszavazás kiírásához.
Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy a lakosság túlnyomó része rábízza a közgyűlésre, hogy
milyen fejlesztési elképzeléseket valósítson meg. A fejlesztési elképzeléseket már egy korábbi
határozat rögzíti, ez ügyben jelenleg komoly tárgyalások folynak.
Csala Sándor Péter ismertette, hogy az 1995. évi LXXXIII. törvény szabályozza a Magyar
Köztársaság jelképeinek használati rendjét, melyben előírja, hogy az önkormányzat épületein a
zászlónak kint kell lenni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Néplap Székházon még
ünnepnapokon sincs kint a zászló. Megkérdezte, hogy mi ennek az oka.
Dr. Szakali Erzsébet válaszában ismertette, hogy a jogszabálynak teljesen megfelel, hogy a
Kossuth tér 1. szám alatti irodaházon nincs kint a magyar zászló. Kérte, hogy pontos
jogszabályi hivatkozással írásban válaszolhasson a kérdésre.
Csala Sándor Péter az írásbeli válaszadást elfogadta.

1. napirendi pont:
Szóbeli előterjesztés az oktatási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló
245/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szalay Ferenc bejelentette, hogy 2007. november 9-én Dr. Székely Péter az oktatási bizottság
tagja bizottsági tagságáról munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott. Ezzel egyidejűleg Csák
László, mint az Magyar Szocialista Párt Szolnok Városi Szervezetének elnöke bejelentette,
hogy a megüresedett helyre, az oktatási bizottság tagjának Csatlós Krisztinát jelölik.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az érintettek írásban hozzájárultak a nyílt ülésen való
tárgyaláshoz. Ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 24 fő– 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

250/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
az oktatási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 245/2006.
(X.12.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.
(XII.19.) KR. rendelet 48/A. § (1) bekezdés a./ pontja alapján biztosított jogkörében eljárva az
oktatási bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 245/2006. (X.12.) sz. közgyűlési
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1./ A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Dr.Székely Péter 2007. november 15. napjával a
bizottsági tagságáról lemond, ezzel egyidejűleg a 245/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat 1.
pontjából, az oktatási bizottság tagjai sorából törli.
2./ A Közgyűlés az oktatási bizottság tagjának megválasztja Csatlós Krisztinát 2007.
november 15. napjával, ezzel egyidejűleg a 245/2006. (X.12.) sz. közgyűlési határozat 1. pontját
kiegészíti „Csatlós Krisztina Szolnok, Ady Endre út 16. 6/1. ” szövegrésszel.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr. Székely Péter Szolnok, Tófenék út 3. II/4.
Csatlós Krisztina Szolnok, Ady Endre út 16. 6/1.
Dr. Mészáros Mátyás, a PHESZ igazgatója
Szalay Ferenc: Felkérte Csatlós Krisztinát az eskü letételére.
Csatlós Krisztina elmondta az eskü szövegét.
Szalay Ferenc: Gratulált Csatlós Krisztinának és jó munkát kívánt az elkövetkezendőbizottsági
munkához.
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2. napirendi pont:
Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati utak
fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok, Gárdonyi út és Kút út és gyalogjárdáinak
felújítása” beruházás finanszírozásához pályázat benyújtására és a saját erőbiztosítására
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslat 2. pontjában a következőkiegészítések átvezetését:
A Közgyűlés a beruházást az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja megvalósítani:
A tervezett teljes bekerülési költség: 39 223 182,- Ft + ÁFA
Ebből: vissza nem térítendőtámogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 85 %-a azaz 33 916 666,- Ft + ÁFA
A tervezett önerő: a projekt elszámolható összes költségének 15%-a, azaz
5 306 515,- Ft + ÁFA, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a közgyűlés ülését megelőzően együttes ülés
keretében a városfejlesztési, a városgazdálkodási, valamint a pénzügyi bizottság.
Dr. Bozó Andrea: Ismertette az együttes bizottságok határozatát. A városfejlesztési és a
városgazdálkodási bizottság az előterjesztés elfogadását támogatta. A pénzügyi bizottság nem
volt határozatképes.
K é r d é s e k:
Radócz Zoltán: Megkérdezte, hogy mi alapján lett a pályázatban szereplőkét út kiválasztva a
felújításra. A felújítás 2008. évi megvalósítás, de ez a 2007-ben felfüggesztett útprogram része,
jogszerű-e ez alapján döntést hozni.
Tóth Ferenc a pályázat-előkészítéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy az eljárás keretében
milyen társadalmi szervezetekkel, külső szakértőkkel konzultálta meg az előkészítő az
előterjesztést, és kellően nyomon követhetőformában a közgyűlés elé terjeszthető-e?
Fodor György: Az utak kiválasztásával kapcsolatban elmondta, hogy a felfüggesztett
útprogram reményei szerint minél előbb a képviselőtestület elé kerül, és a későbbiekben ehhez
lehet igazodni. Addig azonban a pályázati kiírásnak való megfeleltetéssel történik a felújításra
kerülőutak kiválasztása. A pályázati kiírás feltételeire felfüggesztés nélkül sem lehetett volna
alkalmazni a programot. Úgy látja, hogy sikerrel pályázhat a város a két út felújítására.
Tájékoztatást adott arról, hogy az előkészítés során általában külsőszakmai szervezettekkel
folynak egyeztetések. Ezek az egyeztetések nem a konkrét előterjesztésekről szólnak.
Véleménye szerint a konkrét előterjesztések egyeztetése külsőcivil szervezetekkel, vagy más
szakmai külsőszervezetekkel nehezen lenne betartható. Fontosabbnak tartja, hogy a programok
ezekkel a szervezettekkel egyeztetett módon kerüljenek a képviselőtestület elé. Minden
alkalommal több előterjesztés kerül a közgyűlés elé. Szerinte a több civilszervezettel való
egyeztetés lehetetlen.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán véleménye szerint a pályázatra való felkészülési időalatt lehetőséget kellett
volna adni egyeztetésre, hiszen 2009-ig nem lesz alkalom ilyen pályázaton való részvételre.
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Úgy látja, hogy ez a pályázat komplex fejlesztésűutakat igényel. Ilyen lehetett volna a Pozsonyi
út komplex felújítása, vízelvezetéssel, csomópont és gyalogátkelőhely építéssel, jelző
lámpával.
Példaként említette még a Mester úti laktanyánál a besenyszögi csomópont fejlesztését, mely
mentesíthetné a belvárost. Rámutatott arra, hogy a Gárdonyi és Kút út felújítása nem felel meg a
pályázati kiírásnak. Kérte, hogy minden fontos városi témában a pályázat megjelenésének
idejében kezdjenek egyeztetni a lehetőségekről.
Tóth Ferenc problémának látja, hogy a pályázatok előkészítésénél a társadalmi szervezeteket
nem vonják be a folyamatba. Úgy gondolja, hogy a civil tanács értesítése a pályázat indulásáról
nem terheli le túlzottan a hivatal munkatársait. Hivatkozott a hivatal pályázat előkészítő
eljárására, mely tartalmazza a társadalmasítási folyamat kiterjesztését. Kérte ennek jövőbeni
betartását.
Szalay Ferenc reagálásában kiemelte, hogy a pályázatok egyeztetésével kapcsolatban a Humán
és Városfejlesztési Igazgatóhoz lehetett volna fordulni, mint arról levélben értesítette is Radócz
Zoltánt, mint kistérségi menedzsert. Úgy látja, hogy sok más útra is lehetett volna pályázni, de
most a Gárdonyi és Kút utat választották ki felújításra. Tóth Ferenc képviselővéleményére
elmondta, hogy a civil delegáltak itt ülnek a testületben, hiszen 16 választott képviselővan itt,
akiket Szolnok város lakossága választott. Ennél nagyobb fórumot a civilek képviseletére nem
tud elképzelni. Úgy látja, hogy az útfelújítások pályázatáról nem kell társadalmi vitát szervezni,
arra tökéletesen elég a szakmai szervezetek véleménye. A pályázat előkészítőszabályzat azért
került megalkotásra, hogy ne legyen összevisszaság a pályázati rendben.
Radócz Zoltán a hivatkozott levéllel kapcsolatban kérte, hogy kistérségi beosztását válasszák
el az MSZP frakcióvezetőhelyettesi feladataitól. A levél alapján várta, hogy a Humán és
Városfejlesztési Igazgató keresni fogja az egyeztetéssel kapcsolatban. Amennyiben megkeresik
bármilyen pályázattal, projekttel kapcsolatban Szolnok város rendelkezésére áll.
Tóth Ferenc megkérdezte, hogy a pályázat előkészítésében való aktívabb részvételre vonatkozó
év eleji megállapodást a polgármester visszavonja-e?
Szalay Ferenc a vitát lezárva hangsúlyozta, hogy nem vonta vissza a megállapodást, hiszen a
civilek véleményüket a bizottsági üléseken is elmondhatják. A hivatalnak talán többféle
véleményt kellene kérni, a felvetés így jogos. Radócz Zoltán képviselőnek elmondta, hogy
bármikor, bárkihez bejöhet a hivatalba és elmondhatja a véleményét, mely egyben a képviselők
feladata is.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

251/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat
az Észak - Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati
utak fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok Gárdonyi út és Kút út
és gyalogjárdáinak felújítása" beruházás finanszírozásához pályázat
benyújtására és a saját erőbiztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv.9.§ (1), és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot
hozza:
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1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak - Alföldi Operatív Program (ÉAOP-20073.1.2.) önkormányzati utak fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok, Gárdonyi út és Kút
út és gyalogjárdáinak felújítása" beruházás finanszírozásához pályázatot nyújt be.
2.) A Közgyűlés a beruházást az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja megvalósítani:
A tervezett teljes bekerülési költség: 39.223.182,- Ft + ÁFA
Ebből: vissza nem térítendőtámogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 85%-a, azaz: 33.916.666,- Ft + ÁFA,
A tervezett önerő: a projekt elszámolható összes költségének 15%-a, azaz: 5.306.515,- Ft +
ÁFA, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához és a pályázatban
foglaltak megvalósításához kapcsolódó dokumentumok aláírására és benyújtására.
Határidő: 2007. november 16.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
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

3. napirendi pont:
Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati utak
fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok, Kőrösi út felújítása” beruházás
finanszírozásához pályázat benyújtására és a saját erőbiztosítására
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslat 2. pontjában a következőkiegészítések átvezetését:
A Közgyűlés a beruházást az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja megvalósítani:
A tervezett teljes bekerülési költség bruttó 62 336 678.-Ft
Ebből: vissza nem térítendőtámogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 85 %-a azaz 52 900 000,- Ft,
A tervezett önerő: a projekt elszámolható összes költségének 15%-a,
azaz 9 436 678,-Ft, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008. évi
költségvetésének terhére biztosítja
Ismertette, hogy napirendi pontot véleményezte a közgyűlés ülését megelőzően együttes ülés
keretében a városfejlesztési, a városgazdálkodási, valamint a pénzügyi bizottság.
Dr. Bozó Andrea ismertette, hogy a városfejlesztési és városgazdálkodási bizottság
egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a pénzügyi bizottság nem volt határozatképes.
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Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

252/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat
az Észak - Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2007-3.1.2.) önkormányzati
utak fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok Kőrösi út felújítása"
beruházás finanszírozásához pályázat benyújtására és a saját erő
biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv.9.§ (1), és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot
hozza:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak - Alföldi Operatív Program (ÉAOP-20073.1.2.) önkormányzati utak fejlesztésének támogatása keretében a „Szolnok Kőrösi út felújítása"
beruházás finanszírozásához pályázatot nyújt be.
2.) A Közgyűlés a beruházást az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja megvalósítani:
A tervezett teljes bekerülési költség: 62.336.678,- Ft + ÁFA.
Ebből: vissza nem térítendőtámogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének
legfeljebb 85 %-a, azaz 52.900.000,- Ft.
A tervezett önerő: a projekt elszámolható összes költségének 15%-a, azaz 9.436.678,- Ft,
melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához és a pályázatban foglaltak
megvalósításához kapcsolódó dokumentumok aláírására és benyújtására.
Határidő: 2007. november 16.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal igazgatóságai
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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4. napirendi pont:
Előterjesztés a Környezet és Energetikai Operatív Program - 2.3.0. - „A települési
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
elnevezésűprogramra történőpályázat benyújtására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a közgyűlés ülését
megelőzően együttes ülés keretében a városfejlesztési, a városgazdálkodási, valamint a
pénzügyi bizottság.
Dr. Bozó Andrea ismertette, hogy a városfejlesztési és városgazdálkodási bizottság
egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a pénzügyi bizottság nem volt határozatképes.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Vélemények:
Tóth Ferenc kiemelte, hogy a környezetvédelem kérdéskörét elég széles társadalmi figyelem
kíséri. A rekultivációs program előkészítése során a Tisza Klub civilszervezet jelentkezett és
aktívan részt kíván venni javaslataival a munkában. Kérte a pályázat előkészítőjét, hogy a
felajánlott segítséget vegyék igénybe.
Radócz Zoltán utalt a bizottsági ülésen elhangzottakra, miszerint a KEVITERV Plusz Kft
szakmai közreműködőként vett részt a pályázat előkészítésében. Úgy gondolja, hogy a szakmai
szervezettel összefogva sikeres lehet a pályázat. Ez a rekultiváció fontos környezeti lépés lesz.
A pályázat előkészítését dicsérte, és örült az időben elvégzett munkának.
Szalay Ferenc szerint ez a pályázat is bizonyítja, hogy fontos a szakmai szervezetekkel való
együttműködés. Ez a rekultiváció szükséges, hiszen a meglévőtelepeket rendbe kell tenni. Bízik
a pályázat sikerében.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő– 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

253/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Környezet és Energetikai Operatív Program - 2.3.0. - „A települési
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése” elnevezésűprogramra történőpályázat benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Környezet és Energetikai Operatív
Program (KEOP) - 2.3.0. - „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintőtérségi szintű
rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű konstrukcióra pályázat benyújtását. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
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2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen pályázathoz csatlakozó települések
Gesztoraként kötelezettséget vállal a pályázat benyújtására, a szükséges dokumentumok teljes
körű összeállítását követően. Az előkészítés során biztosítja a projekt menedzselését és
koordinációját.
3. A Közgyűlés a vonatkozó pályázati útmutató előírásai alapján vállalja, hogy az
Önkormányzat a pályázati kiírásában foglaltaknak megfelelően az előkészítés során:
a) 50.150.000 vissza nem térítendőtámogatásra pályázzon.
b) Szolnok Város a 2008. évi költségvetésének terhére 6.629.000.- Ft önerőt biztosítson,
valamint nyertes pályázat esetén a 2008., 2009., 2010. évekre szóló költségvetési tervében a
teljes projekt összeget a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között
nevesítetten szerepelteti.
c) Amennyiben az 1. fordulóban előkészítési támogatást kap a pályázat, biztosíték gyanánt a
telekalakítással létrejövőtelek törzsvagyonná válik
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. november 16.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A 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

5. napirendi pont:
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.
évre előirányzott összegének módosítására
Dr. Kállai Mária kérte, a határozati javaslat címében a zárójelben lévődátum XI.15-re történő
javítását. Emlékeztetett arra, hogy a Közgyűlés a 2007. augusztus 28-i ülésén kinyilvánította
azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához és kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2008. évi
költségvetésben 12 millió forintot erre a célra elkülönít. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tegye a
felsőoktatásban való részvételt. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához történőcsatlakozás részletes feltételeit az Oktatási és
Kulturális Minisztérium TámogatáskezelőIgazgatósága által kibocsátott Általános Szerződési
Feltételek tartalmazzák. A Közgyűlés a csatlakozási nyilatkozat aláírásával elfogadta az
Általános Szerződési Feltételeket, mely szerint a pályázatok elbírálásának határideje 2007.
november 28. Ismertette, hogy a benyújtási határidőn belül összesen 411 db pályázat érkezett,
melyből 400 db-ot jelenleg is felsőoktatásban tanuló fiatal, 11 db-ot pedig jelenleg még
középfokú oktatásban tanuló fiatal nyújtott be. A pályázatok feldolgozása és döntésre való
előkészítése jelenleg folyamatban van. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága a 2007. november 26-i ülésén dönt a pályázatok
elbírálásáról és az ösztöndíjak mértékéről.
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A felsőoktatásról szóló törvény módosítása szerint az államilag támogatott alap- és
mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A
fenti szabályt 2007. szeptemberében tanulmányaikat elsőévfolyamon megkezdőhallgatók
tekintetében, majd ezt követően felmenőrendszerben kell alkalmazni. A felelős önkormányzati
gondolkodás alapján javasolta, hogy a lehetőségek szerint
a Közgyűlés a korábbi - 2007. augusztusi - döntését módosítsa oly módon, hogy a Bursa
Hungarica támogatásra 12.000.000.-Ft helyett 16.000.000.-Ft összeget biztosítson a 2008. évi
költségvetésben.
K é r d é s e k:
Tóth Istvánné megkérdezte, hogy a megemelt összeget a támogatási összegek emelésére
kívánják-e felhasználni, vagy a támogatandó létszámot növelnék. Hét éve tart a felsőoktatási
szociális ösztöndíj. Van-e információ arról, hogy a végzett fiatalok sorsa hogyan alakul, hány
százalékuk marad Szolnokon, vagy a megyében?
Dr. Kállai Mária válaszában elmondta, hogy előkészületben van annak a rendszernek a
kidolgozása, melyben a Szolnokra való visszatérést több lábon álló projekttel segíti a város.
Még nem találkozott olyan kimutatással, amely arról adott információt, hogy az ösztöndíjas
fiatalok hány százaléka helyezkedik el a városban vagy a megyében. Ugyanúgy fontosnak tartja,
mint a középiskolák tekintetében a beválás vizsgálatot, mely mutató lehet az ösztöndíjasok
elhelyezkedésével kapcsolatban. Ismertette még, hogy a támogatási összeg a pályázat
kiegészítéséül szolgál.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán hangsúlyozta, hogy ehhez az emeléshez már nem jár állami támogatás.
Szívesebben támogatna olyan ösztöndíj rendszer kidolgozását, mely a fiatalok Szolnok
városban és megyében maradását segítené elő. Egy ilyen egyeztetésben, előkészítésben szívesen
részt venne.
Szalay Ferenc lezárva a vitát kiemelte, hogy az igazi gesztus az lett volna, ha a tandíj nem
kerül bevezetésre. Fontosnak tartja, hogy olyan munkahelyek kerüljenek az ösztöndíjak mögé,
amellyel vissza lehet „hozni” a fiatalokat a megyébe, ez a Szolnok hazavár program lényege. Ez
az ösztöndíj rendszer nagy segítség sok család részére. Bízik benne, hogy a következőévre
összeáll az a program, ami a lakáshoz jutás könnyítésében, építési telkekben, munkahelyekben a
Szolnok hazavár programot erősítheti. A jelenlegi ösztöndíj elsőlépcső, ami majd fejlesztésre
kerül.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a közgyűlés ülését megelőzően együttes ülés
keretében az egészségügyi, szociális és sport, valamint a pénzügyi bizottság.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó elmondta, hogy az egészségügyi, szociális és sport bizottság
támogatta az előterjesztést, a pénzügyi bizottság nem volt határozatképes.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 23 fő– 21 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással meghozta a következőhatározatot:
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254/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.
évre előirányzott összegének módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében az alábbi
határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2.
pontját hatályon kívül helyezi.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi felsőoktatási önkormányzati szociális
ösztöndíj pályázati rendszer 2008. évi fordulójára 16.000.000.-Ft-ot, azaz tizenhatmillió forintot
biztosít.
Határidő: 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Gazdasági Igazgatóság
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság

Szalay Ferenc megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött napirendi pontok tárgyalását
befejezte. Megköszönte a képviselők munkáját, az ülést 14 óra 29 perckor bezárta.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

