J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 12-i soron kívüli nyílt
üléséről

H e l y e:

Városháza Díszterme

Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István, Dr. Bozó Andrea,
Csák László, Dr. Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné, Dr.
Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Palla Béla,
Pálmai László, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Dr.Somodi László, Szabó István, Szalay
Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné, Vörös Ádám
képviselők (25 fő)
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: Dr.
Nemes András, Dr. Tóta Áron képviselők (2 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző, Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A polgármesteri hivatal részéről az ülésen megjelent: Hegedűs János, Szutorisz-Szügyi
Csongor igazgatók, Agócs Zoltánné Maróti Zsuzsanna, Dr.Vajon Edit, Szabó Róza, Versitz
Éva osztályvezetők, Pataki Ferenc városi főépítész
A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos.
Az ülés előtt került kiosztásra:
- Határozati javaslat a közgyűlés napirendi pontjaira, sorrendjére,
- Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségnek Informatikai Bizottságába történő
delegálásról,
- A Szolnoki Főiskola campusának létrehozása és működtetése támogatásának biztosításáról
szóló szándéknyilatkozat tételéről szóló előterjesztés 2. oldal 2., 3., bekezdésének pontosított
szövege
Szalay Ferenc: Érdeklődött, kinek van kérdése, észrevétele a munkatervvel kapcsolatosan.

Bejelentette, hogy a közgyűlés napirendjeinek pontos címeit, illetve sorrendjét az ülés előtt
kiosztott javaslat tartalmazza.

Szavazást rendelt el a naprendek sorrendjéről, és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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71/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
a 2007. április 12-ei 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. április 12-ei soron kívüli ülésének napirendjeit,
azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyílt ülésen:
1. Előterjesztés a Szigligeti Színház igazgatói pályázatának kiírására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2. Előterjesztés a személyes gondoskodást
ellátások
intézményi
térítési
díjainak
(I.31.) KR. sz. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

nyújtó szociális
megállapításáról

és gyermekjóléti
szóló
4/2002.

3. Előterjesztés az Országos Alapellátási Intézet által a háziorvosi praxisok helyettesítéssel
történőellátására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
4. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatok támogatására (HÖF CÉDE) kiírt "orvosi rendelők egészségügyi gépműszer beszerzése" pályázat benyújtására és az önerőbiztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
5. Előterjesztés "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő
támogatására" benyújtott (IFJ-BM-06) pályázat önerejének biztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
6. Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására (HÖF CÉDE)
irányuló támogatásra a Verseghy Ferenc Gimnázium tornaterem felújítás pályázat
benyújtására és az önerőbiztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
7. Előterjesztés a decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat-felújítására" irányuló támogatás elnyerésére - Kőrösi út felújítására pályázat
benyújtására és az önerőbiztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
9. Előterjesztés a Szolnoki Főiskola campusának létrehozása és működtetése támogatásának
biztosításáról szóló szándéknyilatkozat tételére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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10. Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai Bizottságába
történődelegálásról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
képviselők, helyben

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy napirend előtti kérdés az ülésre – SZMSZ 31. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közgyűlést megelőző2. munkanap
12,00 órájáig nem érkezett.
Az SZMSZ értelmében a képviselőcsoportok vezetői, illetve a képviselőcsoportba nem
tartozó képviselők sürgős, halaszthatatlan választ igénylőügyekben egy-egy kérdést tehetnek
fel.
Érdeklődött, hogy szóban a képviselő-csoportok vezetői, illetve a képviselőcsoportba nem
tartozó képviselők közül ki kíván kérdést feltenni.
Csák László tájékoztatást kért arról, hogy milyen médiaszerződésekkel rendelkezik a
Polgármesteri Hivatal, mert rendszeresen jelennek meg hirdetési újságokban az
önkormányzatot érintődolgok, amelyek egyoldalúak. Az önkormányzat többszereplős, mely
ezekben a cikkekben nem tükröződik vissza.
Szalay Ferenc: bejelentette, hogy a választ 15 napon belül írásban megküldik.
Dr. Szakali Erzsébet: Ismertette, a Polgármesteri Hivatal semmilyen médiaszerződésekkel
nem rendelkezik.
I. napirendi pont:
Előterjesztés a Szigligeti Színház igazgatói pályázatának kiírására
Szalay Ferenc: Kérte a pályázati felhívás 3. pontját kiegészíteni egy c.) ponttal:
„c.) elvárás a pályázóval szemben: A Szolnoki Szigligeti Színház több évtizedes művészeti
hagyományainak felvállalása, folytatása”
Kérte továbbá a 4./ pontban a pályázat tartalmi követelményei címszó alatti felsorolásoknál a
„vezetési program”-ot, utolsónak feltüntetni és kiegészíteni a következőkkel:
„vezetési program:
- A színház megújult szervezet, vezetési, működési struktúrája
- A költségvetési támogatás mértékéhez igazodó művészeti program alapján az
intézmény működtetése, létszámgazdálkodás
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Az intézmény művészeti arculatának formálása
Együttműködés fokozása a város és régió művelődési, művészeti intézményeivel,
szervezeteivel, a város kulturális életében való részvétel”

A határozati javaslat 2. pontját a következők szerint módosította: A pályázatokat szakmai
bizottság véleményezi. A bizottság tagjainak felkérésére a bizottság összetételének
meghatározására felhatalmazza a polgármestert.
A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az előterjesztés
elfogadását a pályázati felhívásban ismertetett módosításokkal.
K é r d é s:
Dr. Szegedi Károly: Információi szerint Szalay Ferenc felkérte Balázs Péter művészt, hogy
adjon be pályázatot a Szigligeti Színház igazgatói címére. Igaz-e a hír?
Tóth Istvánné: Az előterjesztésben szerepel, hogy az intézmény használata a jövőben nem
feltétlenül valósulhat meg. Mit kell ezalatt érteni? Van-e alapja annak a szóbeszédnek, hogy a
városvezetés a szobaszínház helyiségét – Táncsics Mihály út 15. szám – a Szolnok
Televíziónak ajánlja fel, megoldva ezzel a TV helyiséggondját?
Kerék Gyula: A március 29-i közgyűlés érvénytelenítette a pályázatot. Mire az új igazgatói
pályázat újra realizálódik, addigra vége lesz a következőévad kezdeti időszakának. Nem
fenyeget-e az a veszély, hogy az új igazgató nem tudja olyan módon előkészíteni az évadot,
ahogy azt a szolnoki színházszeretőközönség elvárja? Nem fenyeget-e az a veszély, hogy a
színészek, a rendezők már „nem mozgathatók”, nem lehet őket szerződtetni azokra a
darabokra, amelyeket az új igazgató tervezett az évben?
A pályázat kiírásánál mi az, amit elvár a tulajdonos a színházigazgatótól, mint
művészetpártoló embertől? Nem lehetne-e átgondoltabb pályázatot kiírni azzal kapcsolatban,
hogy milyen értékeket kell képviselnie az igazgatónak? Nem lehetne-e hosszabb időt hagyni a
pályázat kitűzése és az igazgatói kinevezés között, egy elfogadható új évad kezdése
érdekében?
Szalay Ferenc: Dr. Szegedi Károly kérdésére elmondta, valóban felkérte Balázs Péter
művészt, hogy adjon be pályázatot a szolnoki színház igazgatói pályázatára. Nem akarja, hogy
újra politikai síkra kerüljön a pályázat. Az oktatási bizottság április 4-i ülésén Dr. Szikora
János elmondta, hogy megbánta, amit mondott, és felajánlotta lemondását – amit nem
fogadott el -. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jelenlegi igazgató segíteni fogja az újévad
kialakítását, a színészek szerződtetését.
A városvezetés fejében megfordult, hogy a szobaszínházat a televízió további működése
helyszínéül felajánlják, de erről már beszélt Csák László képviselővel, ezért nem hiszi, hogy
ez közszájon forgó hír.
Kerék Gyula kérdésére, előadóként azért fogadta be a módosító javaslatokat, mert úgy érezte,
ezekkel a javaslatokkal azok a problémák küszöbölhetők ki, amit a képviselőkérdezett. Mint
említette, Dr. Szikora János partner az évad elkészítésében, a színészek szerződésében.
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V é l e m é n y e k:
Dr. Szegedi Károly: Véleménye szerint, senki nem nyújtaná be a pályázatát, ha már valakit
felkértek. Kíváncsi lesz rá, hogy Balász Péteren kívül más fog-e pályázni az igazgatói
álláshelyre. Szerinte, ha a pályázatra való felkérést televízió nyilvánossága előtt kijelentik,
akkor az, nem segíti előazt, hogy többen is pályázzanak.
Tóth Istvánné: A szobaszínházzal kapcsolatban elmondta, hogy örül annak, hogy nem
eldöntött tény, hiszen valamennyi szolnoki tudja, hogy a Szigligeti Színházhoz hozzátartozik
a szobaszínház. Közel 30 éves múltra tekint vissza ez a nagyszerűjátszóhely. Elmondta,
valamennyi érvényes pályázó megfogalmazta a szobaszínházzal kapcsolatos elképzeléseit.
Kérte a szobaszínház megmentését.
„Polgármester úr elmondta, hogy a 4-ei – ha jól emlékszem, 4-ei – ülésen a szocialista frakció
bizottsági tagjai nem vettek részt. Azért nem vettünk részt, mert azt az információt kaptuk,
hogy egyetlen napirendi pont szerepel, a Szikora úr elnézése kérése. Ez megtörtént részéről.
Egyébként őazt a hibát vétette el, illetve hát a levezetőelnök, amit én szóvá is tettem, hogy
eltért a tárgytól, a tárgyra való figyelemfelhívást, pedig ugye a bizottság elnökének kell
megtennie, amennyiben erre nem reagál, akkor drasztikusabb módja, a szónak a megvonása,
ez elmaradt. A Rátóti úr visszalépésével azonban még mindig 4 érvényes pályázat maradt
meg, és a 4 érvényes pályázat oly módon lett, ugye a pályázata eredménytelenné nyilvánítva,
amilyen módon ez megtörtént, ehhez a szocialista frakció a szavazatát nem adta. Tehát az ily
módon történőeredménytelenné nyilvánítást nem támogatta. Ehhez jött még ugye a Balázs
Péter úrnak a felkérése, én azt hiszem, hogy ezek után - úgy ahogy azt Szegedi képviselőúr is
elmondta, - túl sok pályázatra nemigen számíthatunk. Egyfajta formai dolognak tekintem, ami
kormányrendeletbe elővan írva, meg kell tenni a pályázat újra kiírását. Hát ilyen indokok
alapján és az új pályázat kiírását sem tudom, így támogatni.”
Ferenczné Teleky Éva: Meglepődött Tóth Istvánné hozzászólásán. Visszautasította, hogy a
személyét és a bizottság vezetését érintően bármilyen felelősséget a bizottsági ülés
levezetésével kapcsolatosan megfogalmazzon. Véleménye szerint egy intézményvezető
beszámoltatás kapcsán hagyni kell, hogy elmondhassa a véleményét. Továbbra is jónak tartja
az akkori döntést. Ha Tóth Istvánné részt vett volna az április 4-i ülésen, akkor hallhatta volna
a jelentősségét.
„A következőekben pedig, Szegedi úrral kapcsolatosan szeretném mondani, hogy a
felelősségét mondja Szegedi úr annak, hogy megnevezi polgármester úr a következőpályázót.
Természetesen lehet ilyen oldalról is nézni. Én azt gondolom, hogy ennek a nagyon
szerencsétlenül kialakult vezetői pályázatnak a kapcsán milyen fajta fenntartói, munkáltatói
felelősség lett volna az, hogy jó néhány hónapig még, mire lefut a következőpályázat, hagyni
ezt a mentális helyzetben lévőtársulatot olyan módon, illetve hát a közalkalmazottakat olyan
módon, hogy nem tudják, hogy mi lesz velük tovább. Ezeknek az embereknek – ahogy
polgármester úr is elmondta – sokuknak még nincs lezárt szerződése. Tehát én azt gondolom,
hogy igen is ez felelős munkáltatói, fenntartói döntés az, hogyha valakit megjelöl a
polgármester ebben az esetben és én személyesen abszolút szerencsés dolognak találom ezt.
Én azt gondolom, hogy a nyílt vezetői pályázat ténye az egyértelmű. Engem személyesen
megkerestek az előzőpályázók közül is néhányan, akik egyáltalán nem azt döntötték most el,
hogy nem adják be. Tehát mind a két esélyt latolgatják. Én mindenkinek – nyilvánvalóan
akivel személyesen beszéltem – megerősítettem, azt hogy akár szinte változatlan formában
beadhatják az eddigi pályázatot. Tehát én azt gondolom, hogy majd a végén vonjuk már
rezünéjét és én azt szeretném, hogyha ebben olyan módon vennének részt az MSZP frakció
tagjai is, ahogyan például tegnap a bizottsági ülésen igenis konstruktívan vettek részt.
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Úgyhogy számomra most meglepő, hogy ennek dacára, hogy beépítettük, közösen dolgoztuk
ki a javaslatokat, ennek dacára ilyen módon Tóth Istvánné például ilyen módon tett
felszólalást a közgyűlésen. Köszönöm!”
Szalay Ferenc: Ismertette, hogy Rátóti Zoltán nem járult, hozzá a pályázatának nyílt ülésen
való tárgyalásához, tehát itt sem kellene nyílt ülésen foglalkozni ezzel a kérdéssel.
Radócz Zoltán: véleménye szerint a március 29-i ülésen lefolytatott színház pályázat
példátlan volt. Ha volt is visszalépőpályázó, még akkor is volt érvényes pályázó, és arról
dönteni kellett volna. Nem emlékszik olyan vezetői kinevezésre, ahol a közgyűlés nem
engedte volna meg, hogy egy országos nyílt pályázatnál meghallgassák a pályázókat.
Szalay Ferenc: Felhívta Radócz Zoltán figyelmét, hogy zárt ülésről ne mondjon semmilyen
információt. Kérte, hogy a mostani napirendhez kapcsolódó véleményére szorítkozzon.
Radócz Zoltán: „Azt azért hozzáteszem, hogyha most feltetszett kérni valakit pályázónak,
tényleg történhetett korábban olyan, hogy fel lett kérve pályázó, nem vagyok szakmabeli, de
azt azért akkor a megfelelődöntéshozóktól megértettem, hogy megfelelőszakmai háttérrel,
múlttal voltak azok a pályázók felkérve, tehát volt valami mögöttük, megfelelőindoklással,
hogy miért az a pályázó induljon a Szigligeti Színház igazgatói posztjáért. Most ebben az
esetben ha már kimondtuk, már csak ki lehet mondani, Balázs Péter úrnál semmilyen frakció
megkeresés nem érkezett felénk. Polgármester úr bejelentette – megtudhattuk az újságból –
hogy őúgy gondolja, hogy alkalmas. És azt kell mondanom, hogy meglepődnék, ha majd nem
őlenne, egyedüliként alkalmas erre a posztra. Mert tényleg nehéz elképzelni azt, hogy
valóban komolyan gondolhatja az a pályázó, akit legutóbb – hogy is mondhatnám – nem volt
sikeres, hogy most újra beadja a pályázatát, vagy egyáltalán új pályázóval tud erről a
közjátékról, hogy már ki van hirdetve félig-meddig, hogy beadja a pályázatát. Én is úgy
érzékelem, hogy lehet, hogy még lesz egy olyan pályázó, akkor esetleg még beadja a
pályázatát, de nagy valószínűséggel megvan az igazgató. És úgy van meg az igazgató, hogy
én magam azt sem tudom, hogy ki, milyen szakmai (nem érthetőszó), miért alkalmas,
polgármester úr miért tartotta őt alkalmasnak arra a posztra, ami betöltendőmajd a későbbiek
folyamán. És ami érdekes, hogy arról beszélünk, hogy az időszorításában nagyon fontos. Az
időszorításában úgy fontos igazgatót választani 4 évre, hogy nem fontos a szakmaisága.
Szerintem ez a legfontosabb, a lehetőlegfontosabb. Tehát nem lehetünk olyan megszorított
helyzetben, egy igazgatói kinevezésnél, hogy nem a legjobbat akarjuk megkeresni. Most már
nem tudom, hogy a legjobbat keressük-e meg. Egy személy köznyelven forog, akkor a
közvéleményen kint van, hogy őlesz. És majd tessenek megcáfolni akkor, ha a Szikora úrra
mondanám, hogy nem lesz megszavazva. Na én ezt a színjátékot nem szeretném támogatni.
Mert ez tényleg az egyébként, és szerintem ez nem jó irányba viszi el a színház és a színház
körüli dolgokat. Reményeim szerint, hogy az a pályázat tényleg olyan lesz egyébként, ha már
őlesz, hogy és úgy tudja vezetni, hogy majd a lehetőlegjobb lesz a város számára.”
Tóth Istvánné: „Az ügyrend 17. pont C pontja: „az ülés elnöke az ülés vezetése körében a
következőa következőintézkedések megtételére jogosult:”. Ezt idéztem, tehát tárgyra térésre
való felszólítást alkalmaz. Megvonja a szót, ha a hozzászóló felszólítás ellenére sem a
tárgyhoz tartozóan nyilvánít véleményt. Semmi mást nem kívántam elmondani. Az ominózus
bizottsági ülésen is ezt én elmondtam, és éppen ezért gondoltam, hogy ennek hangot adok. Ez
nem vonatkozott a képviselőasszony tevékenységére.”
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Ferenczné Teleky Éva: „Hogyha Tóthné képviselőtársam ismét reagált erre, akkor nyilván
köszönöm ezt a lehetőséget, hogy én is reagálhatok. A magam részéről én kérem Tóth
Istvánné kollegámat, hogy olvassa el az adott bizottság jegyzőkönyvét, és akkor meg fogja
látni, hogy a beszámoló utolsó két mondatában hangzott el. Ezzel lett lezárva. Két nagyon
rövid, de velős értelműmondatról volt szó, úgyhogy ezzel együtt fogalmazza azt meg, hogy
akkor én mit tudtam volna lezárni az ügyrend szerint.”
Tóth Ferenc: Az előterjesztés mellékletét képezőpályázati felhívásban az állás betöltéséhez
szükséges feltételek között az intézmény vezetőjével szemben megfogalmazott szakmai
elvárásként kettőpont lett meghatározva. Véleménye szerint egy intézmény vezetőjével
szemben sokkal mélyebb és pontosabb meghatározásra lenne szükség. Amennyiben egy
alaposabban kidolgozott szakmaielvárás-rend épülne fel, akkor sokkal jobban össze lehetne
hasonlítani a beérkezett pályázatokat. Át kellene állni egy olyan pályáztatási rendszerre, ahol
a szakmai elvárások mélyebben vannak megfogalmazva.
Dr. Bozó Andrea elmondta, a pályázatokat egy szakmai bizottság fogja véleményezni, majd
az oktatási bizottság, végül pedig, a közgyűlés. Szerinte, mivel művész emberek pályázatáról
van szó, konkrétan, pontról-pontra kiírni, hogy milyen szakmai pályázatot adjon be, nem
számítástechnikai ismeret kérdése. A szakmai bizottság véleményezése alátámasztja, hogy
nem elrendeltetett ügyről van szó. Kérte a képviselőket, hogy konstruktívan, segítően álljanak
a pályázat kiírásához.
Szalay Ferenc elmondta, hogy a véleményeket az előzőpályázat kiírásánál is meg lehetett
volna fogalmazni. A bizottság módosító javaslatait befogadta, hogy jobb legyen a kiírás.
Balázs Péter felkérésével kapcsolatban elmondta, hogy tisztességesnek találja, hogy a
nyilvánosság előtt elmondta a felkérést. Azért kérte fel Balázs Pétert, mert bízik benne, de
mellette nyugodtan pályázhat akárki. Az elmúlt pályázatok döntéséről elmondta, hogy 1 igen,
3 igen, illetve 0 igen szavazatos pályázók voltak. A szakmai bizottság, hasonlóképpen
véleményezte a pályázatokat.
Arra is kitért, hogy a szobaszínház állapota kritikán aluli. A címzett támogatások körében
nem került be a felújítása. A következőévad tervezésénél a szobaszínház működését is meg
kell beszélni.
Elmondta, nagyon fontos volt az április 4-i oktatási bizottság ülése, mert Dr. Szikora Jánossal
teljesen korrektté vált a kapcsolat. Kikérte Dr. Szikora János véleményét Balázs Péter
felkérésével kapcsolatban is, aki támogatta a felkérést.
Ismertette, Rátóti Zoltán azért nem vállalta fel az igazgatóságot, mert országos szinten
politikai támadásokat kapott.
A Szigligeti Színház színészei elmondták, hogy bánják, hogy nem Rátóti Zoltán lett az
igazgató.

Szavazást rendelt el az oktatási bizottság eredeti módosító javaslatáról és megállapította, hogy
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 főigen szavazat nélkül, 13 ellenszavazat és 12 tartózkodással nem fogadták el.

Szavazást rendelt el az ismertetett módosító javaslatról és megállapította, hogy Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 16 igen
szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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72/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
Szigligeti Színház igazgatói pályázatának kiírásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9.§ (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23.§ (2) bekezdése, valamint a 150/1992. Kormányrendelet 7.§ -a alapján az alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés megbízza a Polgármestert a Szigligeti Színház igazgatói – határozat
mellékletét képező- pályázati felhívásának soron kívüli közzétételével.
2. A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A bizottság tagjainak felkérésére, a
bizottság összetételének meghatározására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 1. pont vonatkozásában 2007. április 13.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Személyzeti és Munkaügyi Osztály
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Szigligeti Színház Szolnok, Tisza park 1. Személyzeti és Munkaügyi
osztály által
72/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1./

A pályázatot meghirdetőszerv:
a.) neve:
b.) címe:

2./

A meghirdetett munkahely és munkakör:
a.) a munkahely neve, címe:
Szigligeti Színház
5000 Szolnok, Tisza park 1.
b.) munkakör:
igazgató
c.) kinevezés időtartama:
2007. június 16. napjától 2011. június 30.
napjáig

3./

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

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
a.) végzettség és szakképesítés: szakirányú felsőfokú
b.) szakmai gyakorlat:
c.) elvárás a pályázóval szemben:

5 év
büntetlen előélet
a Szolnoki Szigligeti Színház több évtizedes
művészeti hagyományainak felvállalása, folytatása
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4./ A pályázat tartalmi követelményei:

5./

Juttatások:
a.) alapilletmény:
b.) vezetői pótlék:

6./

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
szakmai önéletrajz,
felsőfokú
végzettséget
igazoló
okiratok
másolatban,
szakmai gyakorlat igazolása,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy a
pályázatát a szakmai bizottság megismerhesse
vezetési program:
- a színház megújult szervezet, vezetési,
működési struktúrája,
- a költségvetési támogatás mértékéhez igazodó
művészeti program alapján az intézmény működtetése, létszámgazdálkodás,
- az intézmény művészeti arculatának formálása,
- együttműködés fokozása a város és régió
művelődési, művészeti intézményeivel, szervezeteivel, a város kulturális életében való részvétel

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján
a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet alapján

A vezetői megbízás kezdőidőpontja:
2007. június 16.
A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:
2011. június 30.

7./

A pályázat benyújtásának
a.) határideje:
b.) helye:

a közzétételtől számított 30 nap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Szalay Ferenc polgármester

A pályázatokat zárt borítékban „Szigligeti Színház igazgatói pályázat” megjelöléssel
kérjük.
8./

A pályázat elbírálásának határideje:
Legkésőbb 2007. júniusi közgyűlés

9./

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Szutorisz-Szügyi Csongor Humán, Városfejlesztési Igazgatóság igazgatója
Tel.: 56/503-482

10

Az érvényesen pályázók az Oktatási Bizottság, valamint a Közgyűlés ülésére meghívást
kapnak.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.

II. napirendi pont:
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások
intézményi
térítési
díjainak
megállapításáról
szóló
4/2002.
(I.31.) KR. sz. rendelet módosítására
Dr. Kállai Mária: Együttes bizottsági ülésen elhangzott, hogy egy kerekítési hiba
kijavításáról szól az előterjesztés.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes bizottsági ülésen az egészségügyi,
szociális és sport, az oktatási, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az
előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következőrendeletet:

18/2007. (IV.16.) KR. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz.
rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel e
törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltakra – valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146. § - 147. §-aiban foglaltakra, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendeletét (továbbiakban: KR.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A KR. 2. sz. mellékletében foglalt gyermekélelmezés intézményi térítési díjai és
rezsiköltség hozzájárulás:
- az óvodai egész napi ellátás térítési díj, és a rezsi hozzájárulás mértéke az
alábbiak szerint változik:
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2007. év
Ellátási
forma
Óvodai
napközi
ellátás

Étkezési jogcím Intézményi térítési díj
*
Egész napi
267
ellátás

Rezsi hozzájárulás/adag
*
137

2. §
E rendelet 1. §-ában meghatározott intézményi térítési díjat, és rezsi hozzájárulást 2007.
április 1. napjától kell alkalmazni.
3. §
(1) E rendelet a 2007. április 1. napjától lép hatályba.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról a jegyzőgondoskodik.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 12-i ülésén.

III. napirendi pont:
Előterjesztés az Országos Alapellátási Intézet által a háziorvosi praxisok helyettesítéssel
történőellátására kiírt pályázat benyújtására
Dr. Kállai Mária: 2005-óta húzódó ügy megoldására kínálkozott most lehetőség. Az
előterjesztés tartalmazza azt a javaslatot, amely szerint megoldódni látszik a Csallóköz úti
háziorvosi körzet betöltése. A jelentkező doktort több szakma támogatta. Kérte az
előterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 24 fő - 24 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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73/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
az Országos Alapellátási Intézet által a háziorvosi praxisok helyettesítéssel
történőellátására kiírt pályázat benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében, bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Országos Alapellátási Intézet által
meghirdetett a „tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok helyettesítéssel történőellátására”
címűkiírásra pályázatát benyújtja, és a Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az
ehhez kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott
praxis ellátására jelentkező, a jogszabályi feltételeknek megfelelőorvos vonatkozásában
szerződést köt az Országos Alapellátási Intézettel.
Határidő: az Országos Alapellátási Intézet döntését követőhónap
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, hogy az Országos Alapellátási
Intézettel szerződőDr. Joó Péter orvos a tartósan betöltetlen XXV. számú felnőtt háziorvosi
körzetben helyettesítőtevékenységet folytasson.
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben Dr. Joó Péter a
működtetési jog megszerzésére jogosulttá válik, akkor egészségügyi ellátási szerződést köt
vele háziorvosi tevékenység végzésére legalább 5 éves időtartamra.

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.Rotyis György orvos-igazgató, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
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IV. napirendi pont:
Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi
önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatására (HÖF CÉDE) kiírt "orvosi rendelők
egészségügyi gép-műszer beszerzése" pályázat benyújtására és az önerőbiztosítására
Dr. Kállai Mária: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a helyi
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, az önkormányzati szolgáltatások és az
ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésére. Szolnok város a pályázat keretében
egészségügyi, gépműszer beszerzés kategóriában nyújtja be a pályázatát. Maximálisan
megpályázatható összeg 50 millió forint, melyhez a megnyert összeg 40%-át, mint önerőt kell
biztosítani. A gyermek háziorvosok, felnőtt háziorvosok, és fogorvosok között a
polgármesteri hivatal felmérte, hogy melyek azok az eszközök, amelyekre feltétlenül szükség
lenne a praxisok zavartalan működtetéséhez. A pályázati anyag ezen igények alapján állt
össze, figyelembe véve azokat a szakmai minimum feltételekről szóló rendeletet – 60/2003.
minisztériumi rendeletet – amelyek minimum feltételként meg vannak jelölve. A fentiek
alapján a pályázott összeg 49 millió 815 ezer 788 forint, ebből az önerő, 19 millió 926 ezer
316 forint. A forrás a költségvetésben biztosítva van. Kérte az előterjesztés támogatását.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében az egészségügyi,
szociális és sport, a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. A
városfejlesztési bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.
Szutorisz-Szügyi Csongor: Kérte Dr. Kállai Mária által említett számokat a határozatban
megjeleníteni.
K é r d é s:
Radócz Zoltán: Megosztásban hány háziorvost érint a pályázat? Milyen eszközök vásárlására
lesz fordítva a pénz?
Szutorisz-Szügyi Csongor: A feltett kérdésre elmondta, hogy összesen 31 számítógép
konfiguráció, 4 laptop, 35 nyomtató, 14 EKG készülék, 14 sürgősségi táska, 1
amalgámkeverő, 5 darab fogorvosi szék fért a pályázatba. 14 házi gyermekorvos, 19 házi
felnőttorvos, 6 fogorvos részesülhet az eszközökben.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán: Fontos minden olyan pályázat, amely segíti a város fejlődését. A CÉDE
jellegűpályázatoknál az intézmények sürgősségi felújítási munkálatait próbálták megoldani és
a közgyűlés elé terjeszteni. Véleménye szerint, intézmény-felújításra kellene pályázni, mivel
egykörös idén ez a forrás, a későbbiek folyamán nem lesz lehetőség az ilyen fajta pályázatra.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalombiztosító nem
finanszírozza az eszközfelhasználást, eszközfelújítást a háziorvosi rendelőkben. A háziorvosi
rendelőknek van olyan feladata, amivel Szolnok városnak az egészségügyi ellátását
biztosítania kell. Az önkormányzatnak pedig, van egy olyan feladata, hogy az önkormányzati
rendelők működését kell biztosítania. Az EU szerint meghatározott, megfelelőfelszereltséggel
kell, hogy bírjanak. Véleménye szerint, a lakosság egészségi állapota lesújtó.
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Az egészségügyben zajló jelenlegi folyamatok nagyon komoly feszültségeket hoznak létre.
Szerinte ez az 50 millió forint Szolnok város egészségét szolgálja.
Dr. Kovács László: Örül, hogy a város felvállalta azt, hogy a háziorvosoknak pótolja azt a
veszteséget, amit az OEP az eszközfinanszírozási szerződés felbontásával okozott. A kormány
a konvergencia-program keretében 135 milliárd forintot vont ki az egészségügyből. Ennek az
egyik lépcsője, hogy 16 ezer aktív ágyat szüntet meg, a második lépcső, a 16 ezer aktív
ágyhoz tartozó egészségügyi dolgozó állásának megszüntetetésére.
Szalay Ferenc: Egyetért a véleményekkel, és fontosnak tartja az intézmény-felújításokat is.
Ismertette, hogy van olyan pályázat, ahol az oktatási az egészségügyi és a szociális fejlesztési
lehetőségek jelennek meg kistérségi szinten. Ez 3 milliárd 300 millió forint. A kistérség
megegyezett egy olyan integrált programban, amelyen belül Szolnok és a kistérség települése
2007-2013 között megkapja azokat a lehetőségeket, határtalan forrásokat, amellyel fejleszthet
ezeken a területeken.
Az a város, ahol aktív kórházi ágyak vannak, nem fejlesztheti az egészségügyi alapellátását.
Kistérségben nem lehet központja megyei jogú város ennek az ellátási rendszernek. Ebből a
forrásból elsősorban a közösségi tereket, ezen belül az oktatási intézményekhez kapcsolódó
közösségi ellátási formákat kell fejleszteni, amibe az intézmény-felújítás is bele tartozik
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5
tartózkodással meghozta a következőhatározatot:

74/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatok támogatására (HÖF CÉDE) kiírt "orvosi rendelő
k
egészségügyi gép-műszer beszerzése" pályázat benyújtására 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:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Az Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatok támogatására (HÖF CÉDE) kiírt "orvosi
rendelők egészségügyi gép-műszer beszerzése" pályázatát benyújtja.
2.) A Közgyűlés a fejlesztés 49.815.788.- Ft teljes bekerülési költségéből 19.926.316.- Ft
önerőt Szolnok Város 2007. évi költségvetésében a „tartalékok, pályázatok önrésze fejlesztési
tartalék” fejezetben foglalt kiadási előirányzatok terhére biztosítja.
3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 250.000 Ft pályázati díj
megfizetésére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. április 13.
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A határozat végrehajtásban közreműködik:
A Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

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

V. napirendi pont:
Előterjesztés "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
kiegészítőtámogatására" benyújtott (IFJ-BM-06) pályázat önerejének biztosítására
Dr. Kállai Mária: 6 millió forint önrész 3,3 millió forintot „hozott”, ami a beadott pályázatok
közül a legmagasabb érték.
Kérte a határozati javaslatban szereplő dátumot (IV.12.)-re javítani. Kérte továbbá a
határozati javaslat 1. pontjából a következőszövegrészt törölni:
„Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. évi költségvetés elfogadása
Végrehajtásban közreműködik:
Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában
a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében az oktatási, a
pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

75/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
„A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
kiegészítő támogatására” benyújtott (IFJ-BM-06) pályázat önerejének
biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetés terhére a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium „A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának
kiegészítőtámogatására” kiírt IFJ-BM-06 kódszámú pályázati projekt megvalósításához
6.000.000.- Ft készpénz erejéig, az önerőbiztosítására kötelezettséget vállal. Az önerő
összegét az „Ifjúságért” Egyesület által feladat ellátási szerződés keretében működtetett
Ifjúsági Szolgáltató Iroda éves támogatásának terhére az iroda rendelkezésére bocsátja. A
támogatás működtetésre, az iroda feladatainak ellátása céljából használható föl.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. április 15.
Végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság
Értesülnek:

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

VI. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására (HÖF
CÉDE) irányuló támogatásra a Verseghy Ferenc Gimnázium tornaterem felújítás
pályázat benyújtására és az önerőbiztosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében az oktatási, a
pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság. Az oktatási, a pénzügyi, és a
városfejlesztési bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. A városgazdálkodási
bizottság az ülésen nem volt határozatképes.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
V é l e m é n y:
Radócz Zoltán: Az adott évben felkérték a Szollak Kft-t és a kft. szakemberei
megállapították, hogy milyen fokú az igény. Átnézték az intézmények által benyújtott
igényeket és kigyűjtöttek 20 intézményt, amelyeknél nem jelent meg igény és ezt a felmérést
Dr. Szakali Erzsébet jegyzőnek a mai napon be is nyújtotta. A költségvetés tárgyalásakor
elhangzott, hogy 50 millió forint tartalékba lett helyezve. Kérte Szalay Ferencet, hogy akár
frakcióegyeztetésen beszéljenek a RAT-ról.
Dr. Kállai Mária: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a február 22-én elfogadott intézkedési terv
a 2007-2008-as tanévre datálja ezt a típusú „egészrendszer átvilágítású közoktatáslista
összeállítását”. Véleménye szerint februárban is lehetett látni, hogy többféle rangsor létezik.
Egy teljes körűátvilágítást nem lehet 3-4 hónap alatt elkészíteni.
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Az intézményvezetőkkel folytatott beszélgetés során az éves lebontásban szereplőszeptember
1-jei dátumot szeptember 30-ára módosították, mivel a február 22-i intézkedési tervben a
2007-2008-as tanév van megjelölve. Véleménye szerint közös megegyezéssel választották ki,
a Verseghy Ferenc Gimnázium tornatermének felújítását. Kérte az előterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

76/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására (HÖF
CÉDE) irányuló támogatásra a Verseghy Ferenc Gimnázium tornaterem
felújítás pályázat benyújtására és az önerőbiztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatására (HÖF CÉDE) irányuló támogatásra a Verseghy Ferenc Gimnázium
tornaterem felújítás pályázatát benyújtja
2.) A Közgyűlés a beruházás 20.642.769 Ft teljes bekerülési költségéből 8.257.108 Ft önerőt
Szolnok Város 2007. évi költségvetésében a „tartalékok, pályázatok önrésze fejlesztési
tartalék” fejezetben foglalt kiadási előirányzatok terhére biztosítja.
3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 123.857 Ft pályázati díj
megfizetésére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. április 13.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
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VII. napirendi pont:
Előterjesztés a decentralizált "települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolatfelújítására" irányuló támogatás elnyerésére - Kőrösi út felújítására
pályázat benyújtására és az önerőbiztosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében a pénzügyi
bizottság, városfejlesztési bizottság, valamint a városgazdálkodási bizottság. A pénzügyi
bizottság támogatja, városfejlesztési bizottság nem támogatja az előterjesztés elfogadását. A
városgazdálkodási bizottság nem volt határozatképes.
K é r d é s e k:
Csák László: Megerősítést kért abban, hogy a felújításra kerülő1 km-es útszakasz - 0-1000
méter közötti - a Temetőnél lévőcsomóponttól befelé eső– Körősi úti - rész. Miért éppen a
Körősi utat választotta az előterjesztőa pályázatban való megjelenítésre és miért nem a 20072008. évi útépítések közül egyet? Nem kizáró tényező-e a pályázati kiírás 7.) pontjában
szereplő– „nem nyitható támogatás olyan úthoz, melynek tervezett kezdés éve nem 2007.” –
rész? Önkormányzati határozat van arról, hogy 2007-2008-ban milyen sorrendben kell az
útépítéseket elvégezni. A Körősi út 2008-ra tervezett útépítés. A 2007. évi költségvetési
rendelet a határozat végrehajtását függesztette fel. Ez a kitétel nem lehet-e a pályázat során
kizáró ok?
Radócz Zoltán: Kérdése Dr. Szakali Erzsébet felé irányul: a költségvetési rendelet
felfüggesztette a programot, akkor a program folytatása minek minősül?
Szutorisz-Szügyi Csongor: Csák László kérdésére elmondta, hogy valóban arról az 1 km-es
útról van szó. Az útkoncepcióban felsorolt utak közül a Tiszaligeti út kimaradt, a bizottsági
üléseken említett okok miatt. A 2007. évi koncepció között nem szerepel olyan út, ami
megfelelne a három – tömegközlekedési útvonal, közintézmények, gyűjtőút legyen a
környékén – prioritásnak. Ez a TEUT pályázat a beruházás bizonyos elemeit finanszírozza a
többi költséget az önkormányzat állja. A 2007-2008. évi koncepciót vizsgálva a Körősi út
felelt meg az elvárásoknak, a többi útnál egyéb költségek fizetését az önkormányzatnak
kellene finanszíroznia, mint például: vízelvezetés. Szerinte, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata útprogramjának betartása nem kötelező.
V é l e m é n y e k:
Tóth Ferenc: A városban történt burkolat-felújítás minőségét már sok kritika érte. Korábbi
közgyűlésen már szó esett arról, hogy a minőségre jobban oda kell figyelni. Bízik abban, hogy
a város erre plusz forrásokat tud fordítani, illetve minőségi munkát követel meg a
kivitelezőtől.
Dr. Szakali Erzsébet: A költségvetési rendeletből idézett: „Szolnok város területén meglévő
burkolt utak felújítási programjáról és annak végrehajtási sorrendjéről” szóló 428/2005.
(XI.24.) számú közgyűlési határozat 2007. évre ütemezett feladatai végrehajtását – kivéve a
2006. évben megkezdett munkálatokat – felfüggeszti.”
Radócz Zoltán: Jog szerint a 2007. évi ütemezésből nem szabad választani utat, mert az –
ahogy elhangzott – fel van függesztve. Nehezen tudja azt elfogadni, ha a vízelvezetéshez
szükséges pénzt nem tudja biztosítani az önkormányzat. Kevesli a megpályázott összeget.
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Reméli, hogy a megyei jogú városok többet érdemelnek a forrásból, mint amennyire pályázik
Szolnok városa. Ha a megyében nem jön össze annyi pályázat, ami eléri az 1/3-ad részt, számításai szerint: 110 millió forint – akkor a többi megye elviszi a megyei jogú városok
forrását. Számításai szerint 30-40 millió forintra kellett volna pályáznia az önkormányzatnak.
Csák László: A Körősi úton néhány méteren felújított útszakasz található. A felújított rész
igen jelentős, ami csökkentheti a költségeket. A 2005. év végén elfogadott útprogramban a
2390 méter hosszú Körősi útra 31 millió forint ÁFA nélküli költséget terveztek. Most
majdnem ekkora összegből készül 1000 méter. Véleménye szerint ekkora infláció nem volt
tehát ezt az utat magas költségarányúnak tartja.
Megítélése, nincs meg az az elképzelés és koncepció, ami mellett ilyen fejlesztéseknél egy
közös álláspont kialakítható lenne. Több egyeztetést tart szükségesnek.
Dr. Bozó Andrea: Jónak tartja városfejlesztő tevékenységre való önkormányzati
pályázatokat. A mostani pályázat beadásnál komoly hármas feltételnek kellett megfelelni.
Nehéz volt azokat az utakat megtalálni, amelyek megfelelnek a feltételeknek, illetve nem
jelent olyan plusz terhet az önkormányzat számára, amit nem tud vállalni. Ismertette, hogy a
Körősi úton olyan közintézmények vannak – temető, orvosi rendelő, művelődési ház, óvoda –
amely alapján az az út alkalmas a pályázati kiírásra és az önkormányzat rendelkezésére álló
pénzeszközökre is.
Dr. Szegedi Károly: Az előterjesztés nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyekről
Szutorisz-Szügyi Csongor tájékoztatta a közgyűlést. Felvetődött benne az a kérdés, hogy
valóban ez a válasz, magyarázat valamire, vagy pedig úgy indult el a cselekvés, ahogy azt
utólag a közgyűlés számára előadják. Hiányosnak találja az előterjesztést.
Bozsányi István: 2006. évben költségvetési tényezőmiatt nem került felújításra, burkolásra
út. A korábban felállított útépítési, fejlesztési projektet a szakmának felül kellene vizsgálnia.
Véleménye szerint felül kellene vizsgálni az utakat, mert Szolnok városában több olyan földút
van, amely burkolását Szalay Ferenc korábban kifogásolta.
Dr. Bozó Andrea: Összefoglalta a pályázat lényegét: van egy pályázati kiírás, amelynek
három feltétel szerint meg kell felelni. A jelenlegi útkoncepcióban lévőutak közül egy sem
felel meg. A három feltételnek megfelelően ki lettek választva az utak, majd ezt követően a
legkevesebb plusz költéséggel járó utakat mérlegelve került a közgyűlés elé a pályázat.
Dr. Szegedi Károly figyelmébe ajánlotta az előterjesztés következőrészét: „A támogatás
célját, mértékét, a pályázók körét, a támogatás formáját a saját forrás szükségességét,
nagyságrendjét és rendelkezésre állásának módját, valamint a támogatás szempontjából
elismerhető költségeket a pályázati kiírás tartalmazza, amely megtalálható a
www.eszakalfold.hu honlapon, illetve az előterjesztés mellékletében (1. sz. melléklet)”.
Csák László: Megköszönte Dr. Bozó Andrea műszakilag alátámasztott hozzászólását. Egy
régebbi önkormányzati határozatban az „útkategória, úthálózati szempontok alapján” című
oszlopban fel van tüntetve: gyűjtőút, lakossági és átmenőforgalom, sporttelep. Egyedül a
Körősi úton nem talált semmit, ami ennek megfelelne. Ennek az útnak a besorolása:
másodrendűfőút, ipartelepi és lakossági forgalmú út.
Radócz Zoltán: Az elmúlt két évben közel 700 millió forint pályázati felújítást valósított meg
az önkormányzat.
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Részt vett őis pályázat előkészítésben, és tudja, hogy ha az említett feltételekből csak egy is
megfelel, akkor már alkalmas a benyújtásra. Fontosnak tartja, hogy a Műszaki Igazgatóság
felelős véleménnyel legyen a pályázat elkészítésénél.
Dr. Kovács László: A Körősi út, amely felújításáról szó van, az a 9. választókerületben
található. Támogatja az előterjesztést.
Szalay Ferenc: A hétéves úthálózat-fejlesztési program 1999-ben készült el. 2001-ben a
koncepció három részre lett osztva. Elmondta, hogy a Körősi út felel meg a kritériumoknak.
Az ország költségvetésében 2006. évben rendelkezésre álló 10 milliárd pályázati forint el lett
költve, sőt a 2007. évi keret 2/3 részét is elköltötték előre. Most ezért van jóval kevesebb pénz
úthálózat-fejlesztésre.
Az önkormányzat rendelkezik koncepcióval és annak mentén haladnak a további útfejlesztésekben. A földutakkal kapcsolatban elmondta, ha az önkormányzatnak lesz pénze a
burkolásra, akkor fogják megoldani.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 6
tartózkodással meghozta a következőhatározatot:

77/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
a decentralizált „ települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Kő
rösi út
felújítására pályázat benyújtására és az önerőbiztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a decentralizált „települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás
elnyerésére a Kőrösi út felújítására pályázatát benyújtja
2.) A Közgyűlés a beruházás 32.205.480 Ft teljes bekerülési költségéből 17.274.240 Ft
önerőt Szolnok Város 2007. évi költségvetésében az „tartalékok, pályázatok önrésze
fejlesztési tartalék” fejezetben foglalt kiadási előirányzatok terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés a pályázat benyújtásához szükséges 149.312 Ft pályázati díjat megfizeti,
arra kötelezettséget vállal.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. április 16.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A Humán, Városfejlesztési 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 Igazgatói

VIII. napirendi pont:
Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására
Dr. Kállai Mária: A 100 ezer forintos közvagyon elszámolásával kapcsolatban elmondta,
hogy a szakmai anyag megtekinthetőaz Oktatási, Kulturális és Sport Osztályon. Néhány
mondatot idézett az elszámolásból: „Épületünk javítása most is folyamatban van, köszönhető
az Önök segítségének.” Részletesen le van írva, hogy mely épületeket javították. A
számlamásolatok között minden egyes munka tételes elvégzését tartalmazza. Ismertette a
számlák alapján, hogy, 70.138.-Ft-ot ajtókra, 6.287.-Ft-ot építkezési anyagokra, valamint
26.375.-Ft-ot szintén építési anyagokra fordítottak. Kérte az előterjesztés támogatását.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében az oktatási és a
pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
V é l e m é n y e k:
Tóth Ferenc: Nem ért egyetért az előterjesztés erkölcsi oldalával, és elmondta, hogy a
határon túli magyarok kulturális, oktatási értékei támogatására központi forrásokból komoly
összeget nevesített a Magyar Állam.
Csák László: Véleménye szerint Dr. Kállai Mária által ismertetett tájékoztatónak szerepelnie
kellett volna az előterjesztésben. A képviselői alap megszűnésével, sok „adományozási”
lehetőségtől lettek megfosztva a képviselők. Most egy központi lehetőség áll a rendelkezésre,
amelyben a frakciók koordinálnak. Hiányolja a fontossági rendszer mérlegelését.
Szalay Ferenc: Véleménye szerint a határon túli magyarság támogatása kormányzati szinten
nem elégséges, sőt gyenge, főleg a morális támogatás. Nem értett egyet a képviselői alapok
szétosztásával, mert nem volt koncentrált és nem érte el azt a hatást, amit el kellett volna érnie
– példaként említette a nyugdíjas klubokat -.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 22 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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78/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő
iskola támogatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - a várospolitikai szakfeladat célelőirányzatából - 100.000 Ft-tal támogatja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Alapítványt, és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával 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
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
a Polgármesteri Hivatal igazgatói

IX. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Főiskola campusának létrehozása
támogatásának biztosításáról szóló szándéknyilatkozat tételére

és

működtetése

Szalay Ferenc: Kérte tárgyalási alapnak tekinteni a kiosztott szövegrészt, amely az
előterjesztés 2. oldal 2. és 3. bekezdésére vonatkozik.
A napirendi pontot véleményezte együttes ülés keretében az oktatási és a pénzügyi bizottság,
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását a pontosítással együtt.
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy megbeszélést folytatott az Oktatási és Kulturális
Minisztériumban Závecz Ferenc államtitkárral, és a Szolnoki Főiskola jelenlegi vezetésével és
Fajcsák Lajos gazdasági igazgatóval. Garanciát vállaltak a főiskola fejlesztésével
kapcsolatban elvárt követelményekre. A főiskola garanciaként három ingatlanát ajánlotta fel,
a Student Szállót, a Tiszaligeti épületegyüttest, az Ady Endre úti épületegyüttest.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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79/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Fő
iskola campusának létrehozása és működtetése támogatásának biztosításáról szóló szándéknyilatkozat tételérő
l
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a 80. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés megvitatta és elfogadja a Főiskola campusának létrehozásában és
működtetésében a Szolnoki Főiskola támogatásának biztosításáról szóló előterjesztést és e
határozat mellékletét képezőszándéknyilatkozatot.
2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a PH. 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 Főiskola

X. napirendi pont:
Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségnek Informatikai Bizottságába
történődelegálásról
Szalay Ferenc: A határozati javaslatot bizottság nem véleményezte. Vörös Ádámot javasolja
a Megyei Jogú Város Szövetségnek Informatikai Bizottságába. A képviselőrendelkezik a
feladat ellátásához szükséges szakképzettséggel.
Kérdés, vélemény a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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80/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat
a Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai Bizottságába történő
delegálásról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai
Bizottsága tagjának Vörös Ádám képviselőt delegálja.

Értesülnek:

Vörös Ádám képviselő, a Szervezési Osztály által
Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai Bizottsága
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

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 15,00 órakor, befejeződött 16 óra 58 perckor.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

