J E G Y Z ŐK Ö N Y V
Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. augusztus 28-i soron kívüli
nyílt üléséről
H e l y e: Önkormányzat földszinti tanácskozóterme
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. Nagy
Rózsa, Dr. Nemes András, Pálmai László, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Szabó István,
Szalay Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Dr. Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Vörös Ádám
(25 fő)
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint:
Palla Béla és Tóth Istvánné képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző, Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Érdeklődőállampolgár: 3 fő
V. napirendi ponthoz meghívást kapott: Rózsa József ügyvezetőigazgató
VI. napirendi ponthoz meghívást kapott: Andrási Imre ügyvezetőigazgató
A polgármesteri hivatal részéről az igazgatóságok képviseletében az ülésen megjelent:
Dr. Urbán Ildikó szaktanácsadó, Hegedűs János Műszaki Igazgató, Szutorisz-Szügyi Csongor
Humán és Városfejlesztési Igazgató, Pataki Ferenc önkormányzati főépítész, Dr. Versitz Éva,
Romhányi Beáta, Fodor György, Szabó Róza, Dr. Lédeczi Barnabás, és Dalocsáné Terenyei
Ágnes osztályvezetők
Az ülésen a szervezési osztály részéről jelen volt és a jegyzőkönyvet vezette:
Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos, Bajári Teodóra vezető-tanácsos
Szalay Ferenc köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes, 22 főképviselővan jelen, majd 25 fő.
Ismertette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (5) bekezdése szerint
„halaszthatatlan vagy határidőhöz kötött döntéshozatalt igénylőelőterjesztés(ek) tárgyalására
soron kívüli ülést lehet összehívni”.
A soron kívüli ülés összehívásának indoka döntően: várospolitikailag
vagyonhasznosítási, illetve pályázati határidőhöz kötött döntések meghozatala.

fontos

Ezt követően javaslatot tett a kiküldött meghívó szerinti napirendek tárgyalására.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 22 fő– 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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183/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a 2007. augusztus 28-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),
valamint a 12. § (4) bekezdés b.) alapján elfogadja a 2007. augusztus 28-i soron kívüli
ülésének napirendjeit, azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyílt ülés keretében:
1.) Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(II.23.) KR. rendelet
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat–tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 14 főigen
szavazata.)
2.) Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló 43/2001.(XII.21.) KR. sz. rendelet
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat–tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 14 főigen
szavazata.)
3.) Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
(A határozat–tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 14 főigen
szavazata.)
4.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének
átalakítására vonatkozó javaslat elfogadására
Előadó:Dr. Kállai Mária alpolgármester
(A határozat–tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 14 főigen
szavazata.)
5.) Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Kht. önkormányzati sport-feladatainak ellátására
vonatkozó közhasznú szerződés, valamint a 2007. évi támogatási szerződés módosítására
Előadók: Szalay Ferenc polgármester
Rózsa József ügyvezető-igazgató
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
6.) Előterjesztés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés
módosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
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7.) Előterjesztés a Szolnoki Művésztelep hosszútávú működtetéséről szóló 34/2002. (II.28.)
közgyűlési határozat módosításának kezdeményezésére
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
8.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat–tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, azaz 14 főigen
szavazata.)
9.) Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi Operatív
Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyűhozzáférés a közszolgáltatásokhoz)
címmel kiírt pályázatok benyújtására és az önerők biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
10.) Előterjesztés Szolnok, Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészíttetésére, a kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lefolytatására és az ehhez szükséges források biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
11.) Előterjesztés Szolnok a Tisza Fővárosa komplex turizmusfejlesztési projekt
előkészítéseként, a Tiszaliget alapközműveinek bővítésének megterveztetéséhez, a
közbeszerzési eljárások lefolytatásához és az ehhez szükséges források biztosításához
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
12.) Előterjesztés az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívására Projektkoncepció benyújtására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
13.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához történőcsatlakozásról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
14.) Előterjesztés Szolnok város játszótéri programjának támogatásával kapcsolatos közérdekű
célra történőkötelezettségvállalásról szóló támogatási szerződés jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
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15.) Előterjesztés a Szolnok, 774/3 hrsz-ú és a 774/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba
adásáról és ingyenes használatba adásáról szóló megállapodások módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
Zárt ülés keretében:
16.) Előterjesztés a Szolnok, Tiszai hajósok tere 2. sz. alatti 918/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi
szerződésének módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
1
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
17.) Előterjesztés a Szolnok, Fiumei u. 2. sz. alatti ingatlan jelképes ellenértékűbérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
18.) Előterjesztés Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú beépítetlen
terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)
19.) Előterjesztés önkormányzati érdekből történőlakás bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történőtárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerűszótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő
képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Értesülnek:
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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

A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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Szalay Ferenc bejelentette, hogy az ülésre interpellációt nyújtott be Tóth Ferenc, napirendi
pont előtti kérdést pedig Bánóczy Lajos és Kerék Gyula képviselők.
Tóth Ferenc röviden ismertette az interpellációját (jegyzőkönyv 1.sz. melléklet).
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a Szandai rét érintett területeinek értékesítésére
szeptember 11-i határidővel lehet beadni pályázatot. A közgyűlés korábban elfogadta a
területek értékesítésére kiírt pályázatot, amiben azt is rögzítette, hogy az aki egyben megveszi
a három területet, az előnyt élvezhet. Az interpellációban szerepeltetett terület nem zárja ki azt
a lehetőséget, hogy ezen a területen híd épüljön, hiszen információi szerint a közterület – az
értékesítést követően is - nagysága elengendőa hídfőmegépítéséhez. A város a regionális
operatív programba az új K-i híddal lépett be, kiemelt nagy projektként kezelve az
elképzelést. A Gadasági Minisztérium ezt az elképzelést nem támogatta, mert belátható időn
belül nem tud forrást biztosítani. Fontosabbnak érzi, hogy a Szolnokot É-on elkerülőutak
fejlesztése, építése és a hozzájuk kapcsolodó Tiszapüspök térségében átmenőhíd tervezése,
illetve megvalósítása kerüljön előtérbe. Összegzésképpen az interpellációra elmondta, hogy
nincs szükség a három Szandai-réten lévőterület értékesítésének megállítására. A fennmaradó
területek nagysága elegendőa hídfőkialakítására. A közgyűlés pedig úgy döntött, hogy a K-i
Tisza-hidat favorizálja és ezt viszi be a különbözőidőszakokban megjelenőprogramokba.
Tóth Ferenc reagálásában elmondta, hogy az interpelláció lényege az, hogyha egy képviselő
mulasztást, vagy hibát vesz észre, és arra szükséges a város vezetésének a figyelmét felhívni.
Véleménye szerint a város vezetését ebben a kérdésben „alaposan megvezették”, félre
tájékoztatták és ezen keresztül a képviselő-testületet is, nevezetesen hogy az a bizonyos K-i
Tisza híd lesz a város jövőjében a megoldás a belváros forgalmát tekintve. Készült egy
szakmai tanulmány, ami azt mutatja, hogy a belváros forgalmát a következő20 évben a
Csáklya utcai híd lesz az, ami megoldja. A képviselőnek az a dolga, hogy a félre
tájékoztatásra, hibára felhívja a figyelmet és kérte a testületet, hogy felvetését felelősen
gondolja végig. Bejelentette, hogy az interpellációra adott választ nem fogadja el.
Szalay Ferenc reagálásában elmondta, hogy a közgyűlés felelősen hozza meg döntését és
havonta nem fogja megváltoztatni a véleményét. Hangsúlyozta, ha a döntés az, hogy a
Csáklya utból indulva menjen át a híd, akkor a területértékesítés után is marad annyi terület,
hogy ne kelljen visszavásárolni. A szakma támogatja a K-i Tisza hidat és nem értett egyet
azzal, hogy ez a szakma becsapta Szolnok városát. A közgyűlésnek van egy érvényes
határozata, amelyhez tartania kell magát.
Szavazást rendelt el az interpellációra adott válasz elfogadásáról.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 23 fő- 15 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

184/2007. (VIII. 28.) sz. közgyűlési határozat
Tóth Ferenc képviselőinterpellációjára adott válasz elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 30. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Tóth Ferenc 2007. augusztus 28-i soron kívüli közgyűlésre benyújtott interpellációjára adott
polgármesteri választ elfogadja.
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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

Szalay Ferenc bejelentette a napirendi pont előtti kérdések tárgyalására kerül sor.
Bánóczy Lajos ismertette kérdését (jegyzőkönyv 2.sz. melléklete).
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a városban rendszeres és folyamatos takarítás folyik,
amelyet az önkormányzat megrendel a Remondis Zrt-től. A Munkalehetőség a Jövőért dolgozói
is napi rendszerességgel takarítanak a városban. Valószínűleg megjelenhet a városban olyan
mértékben a szemét különbözőformája, ami nem jó. Az említett területen kimondottan sokat
dolgoznak a közterület tisztaságáért felelős emberek. A Kht. 11 csapatot alakított ki, akik között
szét lett osztva a város és ott a különbözőterületeken végzik a munkájukat. Előfordulhat, hogy
vannak kisebb hiányosságok, és hogy nem mindenkinek felel meg a takarítás. A
hajléktalanokkal kapcsolatban elmondta, hogy még nem alakult ki igazi megoldás, hiszen hiába
lett megépítve a nappali melegedő, nem kevesen vannak a városban olyanok, akik nem
hajlandóak ezt a szolgáltatást igénybe venni. Előfordul olyan is, hogy a a lakótelepi lakók
segítik ezeket az embereket élelemmel, vagy vízzel és ezzel „odaszoktatják” a környékre őket.
A felvetett probléma az egész országra kiterjedőnagy gond. A megoldás talán az lenne, ha
lenne elég munkahely és megfelelőéletkörülmény.
Bánóczy Lajos: A Munkalehetőség a Jövőért Kht. ügyvezetője levelében leírta, hogy a Móra
Ferenc úton – parkőri jelzés alapján – a játszótérre költözött egy hajléktalan, aki nem megfelelő
módon és helyen éli mindennapi életét. Erről a Kht. értesítette a Közterület-felügyeletet és kérte
a segítségüket. A Kht. azokban a parkokban, amelyekre megbízást kaptak, az ott végzett
munkájukért elismerést kaptak. A felvetéssel azt szerette volna elérni, hogy a városban több
közterületen és közparkban kellenének parkőrök. A választ nem fogadta el, mert keresni kell a
megoldást, hiszen a város más részén is vannak hasonló problémák.
Szalay Ferenc egyetértett azzal, hogy keresni kell a megoldást. Parkőrök működnek a
városban.
Kerék Gyula: Ismertette napirend előtti kérdését (jegyzőkönyv 3.sz. melléklete).
Szalay Ferenc: A Magyar Rádió vezetőinek írt levélben kérte, hogy a Szolnokhoz tartozó
hanganyagok a városban maradhassanak és archiválva bekerülhessenek a levéltárba, vagy ha
szükséges a Múzeumba.
Kerék Gyula köszönettel vette a választ azzal a megjegyzéssel, hogy a Magyar Rádió
válaszleveléről tájékoztatást kért.
Szalay Ferenc megadta a lehetőséget a frakcióvezetőknek, hogy tegyék fel kérdéseiket.
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Csák László: Szolnok napjára két kiadvány készült. Az egyik Paletta, a másik pedig egy
szórólap. Felhívta a figyelmet, hogy a két kiadvány között eltérések vannak (augusztus 31.-i
koroszorúzás, megemlékezések időpontja között). A kérése a pontosítás, illetve megfelelő
intézkedés, hogy a lakosság is megfelelőinformációval rendelkezzen.
Szalay Ferenc ígéretett tett, hogy a sajtóban, a rádióban, és a televízióban tisztázni fogják az
időpontokat. Kérte az eltérések ismertetését.
Csák László ismertette a programokat, illetve az eltéréseket.
Csala Sándor Péter: A Kossuth tér átépítése kapcsán az elkészült Hubay Ferenc utcán egyetlen
egy fahely nem lett kialakítva. Közművekkel zsúfolt utcáról van szó. A kérdése az, hogy
készült-e erre a területre olyan konkrét vizsgálat, amely kizárja a növényállomány telepítését.
Az utca építészeti arculata heterogén, ezért szükséges lenne növény, fatelepítés, vagy
vadszőlőültetés. Véleménye szerint ez még nem elkésett dolog lenne, viszont úgy tűnik, hogy
az utca jelenlegi állapota mintha ezt már kizárná.
Szalay Ferenc: Az utcában eddig sem volt fa. A tervezők, akik azt a feladatot kapták, hogy
őrizzék meg a növényzetet, nem volt mit megőrizniük. Dézsákban, vagy nagy cserepekben a
növényzet pótolható azokon a helyeken, ahol eddig növényzet nem volt. Egyetértett azzal, hogy
a növényzettel színesebbé lehet tenni ezt az utcát.
A jóváhagyott sorrendnek megfelelően megkezdődött a napirendi pontok tárgyalása.

I. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet
módosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenőrzőalbizottság kivételével a
közgyűlés minden bizottsága. Az egészségügyi, szociális és sport, valamint a városfejlesztési
bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. A pénzügyi és városgazdálkodási bizottság
nem támogatja.

Az oktatási bizottság a közgyűlést megelőzően véleményezte az előterjesztést. Felkérte
Ferenczné Teleky Évát, az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Ferenczné Teleky Éva: Az oktatási bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletet:
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31/2007. (VIII.29.) KR. rendelet
Szolnok város 2007. évi költségvetésérő
l szóló 8/2007. (II.23.) 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 2007.
évi állami költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra – a 8/2007. (II.23.)
KR. rendelet 11. § alapján a 2007. 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

110688

A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású
26421
Központi támogatás
A költségvetési törvény szerint az egyes szociális ellátásokra az önkormányzat által kifizetett
összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.
Kiadási előirányzat nő
Ebből:
- Rendszeres szociális segély
Ebből: Rendszeres szociális segély
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
710
- Tartósan munkanélküliek szociális segélye
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
18466
- Időskorúak járadéka
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
- Ápolási díj / Normatív
Melyből: Nyugdíjbiztosítási járulék
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

26421
19176
710

18466

385
385
4984
838
4146

- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

76
76

- Lakásfenntartási támogatás / Normatív
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

1800

1800
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B./

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatás

1./

Kiadási előirányzat nő
7756
Ebből:
A színházi vállalkozások, alternatív színházi és táncszínházi társulatok működésének
támogatása.
Közművelődési feladatok – Közművelődési
rendezvények előirányzata nő/ Pál István Stúdió
Színház /
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadása

7756

2250

2250

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által biztosított pótelőirányzat.
Beruházások
Egészségügyi és Szociális SZKI. és Alternatív
Gimnázium átalakítása, felújítás feladat előirányzata
nő
Melyből: Felújítási kiadás

4

4

Helyi önkormányzatok támogatása „a szociális célú gyermekétkeztetés támogatása”
jogcímen.
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Sport és Ifjúsági feladatok – Ifjúságpolitikai feladatok
előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás

5502
5502

C./

Központosított előirányzat nő

76511

1./

Kiadási előirányzat nő
Ebből:

76511

Városi Könyvtárat fenntartó önkormányzatok részére, a könyvtár érdekeltségnövelő
támogatása.
Hild Viktor Könyvtár és Közművelődési Intézmény
előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás

598
598

Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelőtámogatása. (1179 e/Ft.)
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
Hild Viktor Könyvtár és Közművelődési Intézmény
előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása
feladat előirányzata nő

294
294
295
295
590
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Ebből:
VOKE Csomóponti Művelődési Központ
Szent Imre Művelődési Ház
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás

295
295
590

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása.
Helyi közösségi közlekedési feladatok támogatása
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(Jászkun Volán ZRt támogatása)

69178
69178

Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítőtámogatása.
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat előirányzata
nő
Melyből: Dologi kiadás

1496
1496

A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása. ( I . ütem )
Intézmények támogatási előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Dologi kiadás
(Részletezése az 1. sz. melléklet szerint)

4060
2980
1080

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörűelőirányzat
Módosításai
Bevételi előirányzat nő
Ebből:

616607

Szociális ellátás körébe tartozó juttatások központi költségvetésből történőmegtérítése.
- Közlekedési támogatás

2766

Közösen az Uniós Forrásokért c. munkaerőpiaci program megvalósítása érdekében nyújtott
támogatás.
- Munkaerő piaci program foglalkoztatásra átvett
pénzeszköz

219

Szociális foglalkoztatás finanszírozásához tartozó juttatások központi költségvetésből történő
megtérítése.
Szociális
formájában

foglalkoztatás

munka-rehabilitáció

2117

Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatás az „érettségi lebonyolításával
összefüggőtevékenységhez” kapcsolódó költségek fedezete.
- Érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás

576
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Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kapott támogatás az iskolatej programra .
- Iskolatej programra átvett pénzeszköz

3852

- Köztemetési költség továbbszámlázás bevétele

987

Zártkörűkötvény kibocsátásából származó bevétel nő

533411

Jászkun Volán ZRt. támogatása a közérdekűkötelezettség vállalás megállapodás szerint.
- Szolnok város közlekedés útvonalainak korszerűsítésére átvett pénzeszköz

72589

Egyéb sajátos bevételek
- Egyéb kamat, hatósági eljárás bevétel előirányzata nő

90

Kiadási előirányzat nő
Ebből:
- Közlekedési támogatás
Melyből: Egyéb rászorultságtól függőellátások
- PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
- „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthona és Nappali Intézmény előirányzata
nő
Melyből: Személyi juttatás
- PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
- Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok
szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás

616607

2766
2766
219
166
48
5
2117

2117
576
436
127
13

3852
3852

Általános tartalék előirányzata nő
Vagyonműködtetés kiadásai
- Ipari Park Kft. tagi kölcsön előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz
Beruházások, felújítások kiadásai
- Szolnok városának rehabilitációja – nem támogatott
műszaki tartalom feladat előirányzata nő

987

210000
210000

323411
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Melyből: Felhalmozási kiadás

323411

Általános tartalék előirányzata nő
Várospolitika
- Városmarketing feladatok előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás

72589

90
90

2. §
A költségvetés főösszegén belüli átcsoportosítások
A./ Működési költségvetési céltartalékot érintő
Átcsoportosítások
1./ Városháztartási reform alap előirányzata csökken

792

Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Kiemelt programok előirányzata
nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék

792
600
174
18

2./ Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok előirányzata
csökken

4500

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
(55/2007.(III. 29.) sz. közgyűlési határozat alapján)

800
800

Hild Viktor Könyvtár és Közművelődési Intézmény
előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
(55/2007.(III. 29.) sz. közgyűlési határozat alapján)

500
500

Humán szakfeladatok célelőirányzata
Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása
feladat előirányzata nő
Ebből: VOKE Csomóponti Művelődési Központ
Szent Imre Művelődési Ház
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(55/2007.(III. 29.) sz. közgyűlési határozat alapján)
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő
Melyből: Felújítási kiadások
(Homlokzat felújítás II. ütem)

1000

500
500
1000

2200
2200
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3./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken
(a (8/2007.(II. 23.) KR. rendelet 6.§7.bekezdése
alapján)
Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő
(III. sz. Óvodai Igazgatóság)
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola
előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék

812

154
117
34
3
370
370
288
221
61
6

4./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok előirányzata
csökken

44768

Szociális ellátások kiadásai
Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési
támogatás szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás

6000
6000

Szociális ellátások kiadásai
Hulladékkezelési díjtámogatás szakfeladat
előirányzata nő
Melyből: Egyéb rászorultságtól függőellátások

4400
4400

PH. Igazgatási szakfeladatok előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Városüzemeltetési feladatok
Parkfenntartás és virágosítás szakfeladat előirányzata
nő
Ebből: - Virágosítás
- Öntözés
Melyből: Dologi kiadás
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Szociális feladatok – Szervezetek támogatása
előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(Idősügyi Tanács működésének támogatása)

30000
22727
6590
682

1368
710
658
1368

3000
3000
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5./ Adósságrendezési céltartalék előirányzata csökken

36353

Városüzemeltetési feladatok
Egyéb városüzemeltetési kiadások – Jászkun Volán
ZRt. önkormányzati támogatása szakfeladat
előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
Városüzemeltetési feladatok
Út-híd szakfeladat előirányzata nő
Ebből: - Forgalomszabályozás
- Burkolatjel festése
- Forgalmi rend felülvizsgálat által
meghatározott feladatok
- Tervezések
Melyből: Dologi kiadás
Városüzemeltetési feladatok
Parkfenntartás és virágosítás szakfeladat előirányzata
nő
Ebből: - Fák, cserjék és sövények gondozása
- Erdőápolás
- Öntözés
- Meglévőjátszóterek üzemeltetése,
karbantartása
Melyből: Dologi kiadás
Városüzemeltetési feladatok
Vízkárelhárítás szakfeladat előirányzata nő
Ebből: - Belvízcsatorna, árok fenntartás
- Zárt rendszerek fenntartása
- Érdekeltségi díj
- Eseti megrendelések
Melyből: Dologi kiadás

6840

6840

8860
3000
1000
1500
3360
8860

9850
650
3500
2700
3000
9850

6440
3500
2500
100
340
6440

Adósságszolgálati céltartalék előirányzata nő

3341

Általános tartalék előirányzata nő

1022

6./ Adósságszolgálati céltartalék előirányzata csökken
- PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Kötvénykibocsátás feladatai)

13341
13341
13341

7./ Központi Béralap tartalék csökken

17858

Általános tartalék előirányzata nő

17858

8./ Általános tartalék előirányzata csökken

96723
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Beruházások, felújítások kiadásai
Szolnok városának rehabilitációja – nem támogatott
műszaki tartalom feladat előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
Várospolitika – Városmarketing feladatok előirányzata
nő
Melyből: Dologi kiadás
(Közvélemény-kutatás támogatása)
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Szociális feladatok – Egyéb szociális feladatok
előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Szolnok város szociális térkép elkészítése)
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása
előirányzata nő
(Szolnoki Szimfonikus Zenekar megállapodás szerint)
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
(Címzetes igazgatói címek adományozása)
Liget úti Általános Iskola, Előkészítőés Speciális
Szakiskola előirányzata nő
Melyből: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
(Címzetes igazgatói cím adományozása és 40. éves
jubileumi jutalom)
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása
előirányzata nő
(Tisza Mozi Kft. támogatása a közművelődési
megállapodás szerint)
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
Várospolitika
Nemzetközi Kapcsolatok feladat előirányzata nő
(Megyei megállapodás alapján)
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
Egyéb előirányzat átcsoportosítások címén
Humán szakfeladatok célelőirányzatai

72589

72589
5712
5712

4950
4950

5000

5000
2750
2084
604
62

2622
1986
576
60

1100

1100

2000
2000
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Sport és Ifjúsági feladatok – Sport rendezvények
előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Fitnesz Világkupa versenyen való részvétel
támogatása)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Egészségügyi feladatok – Egyéb egészségügyi
feladatok előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Születés Hete Országos rendezvénysorozat szolnoki
program támogatása)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Közművelődési feladatok – Közművelődési
rendezvények feladat előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Intézményi rendezvények támogatása)
Várospolitika
Polgármesteri kötelezettségvállalás szakfeladat
előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás
Városüzemeltetési feladatok
Egyéb városüzemeltetési kiadások – Szervezetek
támogatása szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány támogatása)
Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények
szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Közlekedés biztonsági ismeretek oktatása)
Közművelődési feladatok – Egyéb közművelődési
feladatok előirányzata nő
Melyből: Felhalmozási kiadás
(Szent-Györgyi Albert mellszobor)

30
30
30
30

25
25
25
25

200
200
200
200

2854
2854

200
200

400
400

1700
1700
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Közművelődési feladatok – Közművelődési
rendezvények előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(Művészetek Völgye program sorozat)
Várospolitika
Városmarketing feladatok előirányzata nő
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás
(Művészetek Völgye programsorozat)
Várospolitika
Nemzetközi kapcsolatok szakfeladat előirányzata
csökken
Melyből: Dologi kiadás
Verseghy Ferenc Gimnázium előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Európai Ifjúsági Találkozón való részvétel
támogatása)
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Európa Napok testvérvárosi rendezvény támogatása)
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás
(Fitnesz Világkupa versenyen való részvétel
támogatása)

260
260

294
294

120
120
50
50

20
20

50
50

Szociális ellátások kiadásai
Köztemetés kiadás előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás

3000

Szociális ellátások kiadásai
Méltányossági közgyógyellátás előirányzata nő
Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

3000

3000

3000

3. §
Technikai jellegűelőirányzat átcsoportosítás
1./ Beruházások, felújítások kiadásai
Orvosi Rendelők egészségügyi gép, műszer beszerzés
feladat előirányzata csökken
Melyből: Felhalmozási kiadások
Beruházások, felújítások kiadásai
Fejlesztési feladatok tervezése szak feladat
előirányzata nő
Melyből: Beruházási kiadások

20000
20000

20000
20000
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2./ Városüzemeltetési feladatok
Mezőgazdasági feladatok – Szúnyoggyérítés költsége
és szakértői díja szakfeladat előirányzata csökken
Melyből: Dologi kiadás
Mezőgazdasági feladatok – Parlagfűés egyéb
gyomnövények irtása szakfeladat előirányzata nő
Melyből: Dologi kiadás

758
758
758
758

3./ Központosított előirányzatok bevétele nő
(Települési önkormányzatok szilárd-burkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatása)

70205

Támogatásértékűfelhalmozási bevételek előirányzata
csökken
(2006. évi útépítések /TEUT/)

26828

Technikai forrásátvétel csökken
(2006. évi útépítések/TEUT/)

41480

Költségvetési Hiány csökken

1542

Beruházások, felújítások kiadásai
2006. évi útépítések (TEUT) feladat előirányzata nő
Melyből: Felújítási kiadások

355
355

4. §
A Rendelet 3. § 4.) bekezdése a következőkkel egészül ki: Ezen túlmenően az állami
támogatással megvalósuló fejlesztési feladatok előfinanszírozásához legfeljebb 1.500 000 ezer
Ft folyószámla hitel vehetőigénybe 2007.szeptember l-től.
5. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. augusztus 28-i ülésén.

Indoklás
Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
8/2007. (II.23.) 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.
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Az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett
pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörűelőirányzat módosításokkal együtt
teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok
rendelkezésre állása miatt 2007. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a
céltartalékból (Intézményi feladatok céltartalék, Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok,
Központi Béralap tartaléka, Adósságrendezési céltartalék) lebontásra kerülőelőirányzatok
rendezése.
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése
alapján – a belsőszakfeladatokból történt intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös
jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények – a meg növekedett feladatokhoz
kapcsolódó – esetében támogatásnövekedést is jelentenek

1. számú melléklet
Kimutatás
a
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatásáról
ezer Ft-ban
Sorszám

A közoktatási intézmény neve

1.

Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és
Alternatív Gimnázium

2.

Vásárhelyi Pál Közigazgatási Szakközépiskola

3.

Gépipari Közlekedési Szakközép- és Szakiskola

4.

Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola

5.
6.
7.
Összesen

Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola

Támogatás

230
900
850
455
590
540
495
4060
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II. napirendi pont:
Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló 43/2001.(XII.21.) KR. sz.
módosítására

rendelet

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.
K é r d é s:
Tóth Ferenc: Az az intézkedés, amely arról szól, hogy a SZOLLAK Kft. továbbiakban mint
üzemeltetőlátja el a feladatot, milyen többletköltséggel fog járni?
Szabó István válaszában elmondta, hogy az átalakításra azért volt szükség, hogy ne
többletköltség, hanem költségmegtakarítás keletkezzen. Tételes költségkalkuláció nem
készült, de kijelenthető, hogy az igazgatási költség teljes mértékben megtakarításra kerül. A
gazdasági adminisztráció számviteli, pénzügyi tevékenység szintén a Kft. jelenlegi
költségszintjén teljesíthető.
V é l e m é n y:
Radócz Zoltán: A feladatterv megállapításakor több pontból álló határozat született a
közgyűlés által. Véleménye szerint a feladattervben meghatározottak nem lettek végrehajtva.
Nem támogatta a rendelet módosítását, ugyanis a korábbi döntés szerint most például a Lengyel
piac sorsáról kellene tájékoztatást kapnia a közgyűlésnek.
Dr. Sebestyén Ildikó felhívta a figyelmet, hogy települési önkormányzati feladatellátásról
szóló keretszerződés módosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatai között
szerepelnek olyan pontok, amelyek az említett közgyűlési határozat módosítására vonatkozik. A
Lengyel piacra vonatkozó vagyonhasznosítási javaslatok szeptemberi határidővel vannak
megjelölve.
Radócz Zoltán: A közgyűlést megelőző bizottsági üléseken került ismertetésre a
határozatmódosításra vonatkozó javaslat. Elmondta még, hogy a piac átalakításának voltak
lépései, amiben a Lengyel piac sorsa is szerepelt. Most olyan döntés születik, hogy a „Lengyel”
piac a SZOLLAK Kft.-hez tartozik, de előzetesen erről nem készült tájékoztató. Az eredeti
ütemterv nem erről szólt.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletét:

32/2007. (VIII.29.) KR. rendelet
a vásárokról és piacokról szóló 43/2001. (XII.21.) KR. sz. rendelet
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a vásárokról és piacokról szóló 43/2001.
(XII.21.) KR. sz. rendeletet (továbbiakban: KR. rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A KR. rendelet preambulum része az alábbiak szerint módosul:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
törvény és a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.5.) Kormányrendeletben (továbbiakban:
Korm.rend.) foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:”
2. §
A KR. rendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(2) A Szollak Kft. (továbbiakban: üzemeltető) az e rendeletben előírt vásári és piaci rend
érdekében jogosult arra, hogy ellenőrizze a működésre vonatkozó jogszabályok, hatósági
előírások, rendelkezések folyamatos betartását, és a megszegőkkel szemben a szükséges
intézkedéseket megtegye. (Figyelmeztetés, pótdíj kiszabása, szabálysértési eljárás
kezdeményezése)”
3. §
A KR. rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) Az önkormányzat a Szollak Kft. útján tart fenn (üzemeltet) piacot és rendez vásárt.”
E rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. augusztus 28-i ülésén.

III. napirendi pont:
Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Dr. Kállai Mária beajánlásában az előterjesztés indoklásaként elmondta, hogy az az iskolai
„valóélet”, illetve a törvényi változások lekövetése.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Ferenczné Teleky Éva: Az oktatási bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztésben
leírtakat.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc 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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185/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 9. §-ában és a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 11. sz. melléklete (Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 1. pontjában az alábbi
változások történnek:
a./ „Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám: 628”
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
székhelyen
628
telephelyen
80
- alapfokú művészetoktatási intézmény:
székhelyen
80
telephelyen
60”
b./ Az alapító okirat 1. pontja az alábbival egészül ki:
„Telephelye: Szolnok, Balogh Béla út 14.”
2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 6. pontjában (Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

64”
64
62,2
1,8”

3./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 12. sz. melléklete (Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 1. pontjában az alábbi változások
történnek:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

840”

840
100”

4./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 7. pontjában (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

51,4”
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az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

51,4
49,4
2”

5./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 8./c pontjában (Liget Úti Általános Iskola és
ElőkészítőSzakiskola) az alábbi változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

55,5”
53,5”

6./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 14. sz. melléklete (Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 1. pontjában az alábbi változások történnek:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

448”

448
180”

7./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 9. pontjában (Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

38”
38
35,5
2,5”

8./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 16. sz. melléklete (Szandaszőlősi Általános Iskola,
Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 1. pontjában az alábbi változások
történnek:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

775”

775
400”

9./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 11. pontjában (Szandaszőlősi Általános Iskola,
Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az alábbi változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

62,5”
62,5
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- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

57,5
5”

10./
a./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 17. sz. melléklete (Széchenyi Körúti Általános
Iskola) 1. pontjában az alábbi változások történnek:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:
1. számú telephelyen
2. számú telephelyen
3. számú telephelyen
4. számú telephelyen
5. számú telephelyen
6. számú telephelyen
7. számú telephelyen
8. számú telephelyen
9. számú telephelyen
10. számú telephelyen
11. számú telephelyen

672”

560
160
160
160
100
100
100
100
240
160
100
240”

b./ A 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Feladata továbbá a tanulók közoktatási típusú sportiskolákra vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelőoktatása.”
11./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 12. pontjában (Széchenyi Körúti Általános Iskola)
az alábbi változások történnek:
a./ A 12./a pontban az intézmény neve a
„Széchenyi Körúti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” elnevezésről a
„Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”
elnevezésre változik.
b./ A 12./b

pont az alábbiakkal egészül ki:
„11. számú telephely:
Fiumei úti Általános Iskola
5000 Szolnok, Fiumei út 6.”
c./ A 12./g pontban az alábbi változások történnek
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú művészetoktatási intézmény:

47,1”
47,1
40,1
7”
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12./ Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. mellékletében (Szolnok Városi Óvodák
Alapító Okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
„Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma

171,5”
172,5”

13./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 19. sz. mellékletének (Újvárosi Általános Iskola) 1.
pontjában az alábbi változások történnek:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézménybe felvehetőtényleges maximális tanulólétszám:

420”
300”

14./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
166/2007.(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 13. pontjában (Újvárosi Általános Iskola) az alábbi
változások történnek:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

34,2”
34,4”

15./
a./ Az álláshelyekkel kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket meg kell tenni,
illetve a határozat 5., 12. és 13. pontjában érintett intézmények költségvetési előirányzatait felül
kell vizsgálni, a változásokhoz szükséges igazítani.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézményvezetők
Határidő: 2007. augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
b./ Az intézményátszervezésre vonatkozó iratokat, valamint az alapító okiratok módosításait
meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának a
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából, valamint a Győrben működő
Közoktatási Információs Rendszer részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
előírásai szerint.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
16./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 31. sz. mellékletének (Városi Kollégium) 4.
pontjában az alábbi változások történnek:
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„80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (Arany János Tehetséggondozó Program)”
az alábbiak szerint módosul:
„80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (Arany János Tehetséggondozó Program és Arany
János Kollégiumi Szakiskolai Program)”
17./ A határozat 12. pontjában foglalt változás 2007. július 15-étől, a 2., 4., 7., 9., 14. határozati
pontban foglaltak 2007. szeptember 1-jétől, a többi változás 2007. augusztus 31-étől hatályos.

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
A Humán és Városfejlesztési Igazgatóság által:
Az érintett nevelési-oktatási intézmények vezetői
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

IV. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének
átalakítására vonatkozó javaslat elfogadására
Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés szerint a közgyűlés arról dönt, hogy Szolnokon megalakul
a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye, illetve megalakul a
Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja. Tájékoztatta a közgyűlést
azokról az egyeztetésről, amelyek a Kistérségi Társulás települései, illetve Szolnok Megyei
Jogú Város között történt. Köszönetét fejezte ki a munkában résztvevőknek.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
V é l e m é n y:
Radócz Zoltán köszönetét fejezte ki a városi szociális intézményeknek, valamint a hivatalban
dolgozóknak a végzett munkáért. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 16 településnek, amelyik
részt vesz az ellátórendszerben jóvá kell hagyni, legkésőbb szeptember 30-ig ezt a
döntéssorozatot. Fontos, hogy egységes ellátórendszer alakul ki 105000 emberre
vonatkozóan. Ez nagy kihívás, de az itt lévőtelepülések polgármesterei ezt elfogadták és már
csak a testületek döntése kell.
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslat 1.sz. mellékletében (a 6. oldalon) a Megszüntető
Okiratot kiegészíteni a következők szerint:
„A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
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Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata”
Ugyanezen oldalon az utolsó bekezdés a következők szerint módosul:
„A foglalkoztatottság szempontjából teljes körűjogutód intézmény a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye Szolnok, Kaán Károly u. 20.”
- Kérte továbbá a határozati javaslat 2.sz. mellékletében (a 9. oldalon) a Megszüntető
Okiratot a következők szerint kiegészíteni:
„A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
Megszüntetőszerv neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata”
Ugyanezen az oldalon az utolsó bekezdés módosul a következők szerint:
„A foglalkoztatottság szempontjából teljes körűjogutód intézmény a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja Szolnok, Városmajor u. 67/a.”
Elmondta még, hogy a köszönet mindenkinek jár, ebbe a körbe beleértve a 17 település
polgármesterét is. Folyamatos és sok egyeztetések történtek az időfolyamán. Külön kiemelte
Dr. Versitz Éva és Hegmann György munkáját. Megjegyezte, hogy nem mindig volt öröm a
probléma megoldásának szükségszerűsége, hiszen majdnem minden működött már a
településeken. Azt mindenki elfogadta, hogy az a mikrotérségi szemlélet, ami arról szól, hogy
Rákóczifalva és a környezőtelepülések, Ujszász és a környezőtelepülések, Besenyszög és a
környezőtelepülései, vagy Szolnok és a környezőtelepülései új felelősségi rendszerben kell
hogy helytálljanak. A mikrotérség településeinek testületei kell hogy majd döntéseket
hozzanak, amire még nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működni kistérségi
szinten, mert ha nem így lesz, annak a lakosság fogja látni a kárát. Legalább azon a szinten kell
tudni megtartani ezt a rendszert, mint amilyen volt. Ami nem azt jelenti, hogy nem volt jó, de
még jobb lehet, hiszen több forrás áll rendelkezésre erre a feladatellátásra. Átgondolt, és hosszú
távra tervezőprogram van most a közgyűlés előtt, amiért köszönet jár.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének
átalakítására vonatkozó javaslat elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 9. § és 81. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló 1993. évi
XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi
CXXVII. tv. 8. számú mellékletében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
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1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja hogy:
- a házi segítségnyújtást,
- az adósságkezelést,
- az idősek, hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását,
- a szociális étkeztetést,
- a tanyagondnoki ellátást,
- az idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátást,
- az utcai szociális munkát,
- a hajléktalanok átmeneti ellátását
2007. október 1-től a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézményét az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII. törvény 90. §
(1) bekezdése c.) pontja alapján, a határozat 1. számú mellékletét képezőmegszüntetőokirat
alapján, 2007. október 1-i hatállyal megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény jogutódja 2007. október 1-től a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Humán Szolgáltató Központját az államháztartásról szóló 1993. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)
bekezdése c.) pontja alapján, a határozat 2. számú mellékletét képezőmegszüntetőokirat
alapján, 2007. október 1-i hatállyal megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény jogutódja 2007. október 1-től a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja.
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátáshoz szükséges
vagyont a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére rendelkezésre bocsátja. Az erre
vonatkozó megállapodás jóváhagyására a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával történt
egyeztetést követően 2007. szeptemberi munkaterv szerinti ülésen kerül sor.
Határidő: 2007. szeptember 27.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi és Szociális Osztálya
5./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
feladatellátással kapcsolatban felmerülő költségeket a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulásának biztosítja. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a területért
felelős alpolgármestert, valamint a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a Szolnok város számára
ellátást biztosító intézmények költségvetési egyeztetésein Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatát képviseljék.
Határidő: elsőalkalommal a 2008. évi költségvetés előkészítése
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi és Szociális Osztálya
6./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az
átszervezéssel kapcsolatos munkáltatói feladatokat hajtsák végre.
Határidő: 2007. szeptember 10.
Felelős: Dr.Szabó Julianna igazgató-főorvos
Mohácsi Andrea igazgató
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi és Szociális Osztálya Személyzeti és
Munkaügyi osztály
7./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az
intézményi vagyon leltározását végezzék.
Határidő: 2007. szeptember 25.
Felelős: Dr.Szabó Julianna igazgató-főorvos
Mohácsi Andrea igazgató
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi és Szociális Osztálya
Gazdasági 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
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Főosztálya
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
a 186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1. számú melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2007. (VIII.28.) számú határozatával, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c.) pontja alapján
2007. október 1. napjával megszüntette a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézményét
MEGSZÜNTETŐOKIRAT
A költségvetési szerv neve:
Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye
A költségvetési szerv törzsszáma:
413 404
A költségvetési szerv székhelye:
Szolnok, Kaán K. u. 20.
A költségvetési szerv telephelyei:
I.sz. Idősek Otthona Szolnok, Eötvös tér 7.
III. sz. Idősek Otthona Szolnok, Abonyi u. 32.
I. sz. Gondozási Központ - 1. Idősek Klubja Szolnok, Thököly u. 7.
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II. sz.Gondozási Központ - 2. Idősek Klubja Szolnok, Városmajor u. 33.
III. sz. Gondozási Központ - 3. Idősek Klubja Szolnok, Tószegi u. 1.
IV. sz. Gondozási Központ - 4. Idősek Klubja Szolnok, Abonyi u. 32.
V. sz. Gondozási Központ - 5. Idősek Klubja Szolnok, Gagarin u. 27.
VI. sz. Gondozási Központ - 6. Idősek Klubja Szolnok, Radnóti M. u. 40.
VII. sz. Gondozási Központ - 7. Idősek Klubja Szolnok, Fiumei u. 7.
Az alapító neve, az alapító okirat kelte, az alapítás időpontja:
Az intézményt a Szolnok Városi Tanács alapította 1981. évben a 20/1981. (X.2.) számú
határozatával.
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, alapító okirat szerinti alaptevékenysége és az
esetleges ellátható vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény gazdálkodási szempontból önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény feladata:
Az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményeiben teljes körűellátást biztosít az
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára. Napi
legalább háromszori étkezésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint
lakhatásáról történőgondoskodás, demens betegek ellátásának biztosítása.
Az időskorúak alap- (étkeztetés és házi segítségnyújtás), valamint nappali ellátásának
biztosítására Gondozási Központokat működtet.
A Gondozási Központok ellátják:
- a tanyagondnoki szolgáltatás biztosításával összefüggőfeladatokat,
- az Idősek Klubjának feladatait,
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- az ellátási területen jelentkezőgondozási igények felmérését, a gondozás megszervezését,
- nappali ellátást nyújtó egyéb intézmények tevékenységének összehangolását.
- A nappali ellátást biztosító tagintézményekben (idősek klubjai) étkeztetést biztosít, valamint
lehetőséget a nappali tartózkodásra, társas kapcsolatokra, és az alapvetőhigiéniai szükségletek
kielégítésére.
- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
- A tanyagondnoki szolgáltatás keretében a külterületen, tanyán élő, ténylegesen és
potenciálisan segítségre szoruló lakosok részére az intézmény hiányból eredőhátrányok
enyhítése.
Az
alapvető szükségletek
kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintűszükségletek teljesítésének segítése.
- Étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak, valamint azoknak akik koruk, vagy
egészségi állapotuk miatt önmaguk étkezését tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani más módon, a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik.
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- Munkahelyi vendéglátás keretében gondoskodik az intézmény dolgozóinak étkeztetéséről és
a szabad kapacitás kihasználására vendégétkeztetést biztosít (korlátozott számban, az
intézmény vezetőjének külön engedélyével).
Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek:
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
85323-3 Házi segítségnyújtás
85325-5 Szociális étkeztetés
85326-6 Nappali szociális ellátás
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Alaptevékenység ellátása érdekében végzett kiegészítő, kisegítőtevékenység:
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenységek
- élelmezési üzem
- mosoda
- műszaki csoport
A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
A megszüntetőszerv neve:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
A megszüntető okirat kelte, száma, a megszüntetés időpontja, a vagyoni jogok és
kötelezettségek, továbbá az általa ellátott feladatok tekintetében a jogutód szervezet
megnevezése:
A jelen megszüntetőokiratot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. augusztus
28-án kelt 186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el.
Az intézmény megszűnésének ideje 2007. október 1.
A foglalkoztatottság szempontjából teljes körű jogutód intézmény a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye Szolnok, Kaán Károly u. 20.
Szolnok, 2007. augusztus 28.
Dr. Szakali Erzsébet

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője

Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
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a 186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2007. (VIII.28.) számú határozatával, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c.) pontja alapján
2007. október 1. napjával megszüntette a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán
Szolgáltató Központ
MEGSZÜNTETŐOKIRAT
A költségvetési szerv neve:
Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Központ
A költségvetési szerv törzsszáma:
413 426
A költségvetési szerv székhelye:
Szolnok, Városmajor u. 67/a.
A költségvetési szerv telephelyei:
I. sz. Telephely: Hajléktalan személyek átmeneti szállása
Éjjeli Menedékhely
Szolnok, Tószegi u. 32-34.
II. sz. Telephely: Nappali Centrum
Szolnok, Prizma út 13.
III. sz. Telephely: "Kuckó" Otthonház Szolnok, Bokréta u. 1.
IV. sz. Telephely: "Hajlék" Otthonház Szolnok, Gyopár u. 6.
Az alapító neve, az alapító okirat kelte, az alapítás időpontja:
Az intézményt a Szolnok Megyei Jogú Város alapította 1991. évben, a 116/1991. (VIII. 27.)
számú határozatával.
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, alapító okirat szerinti alaptevékenysége és az
esetleges ellátható vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény gazdálkodási szempontból önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény feladata:
szociális alapszolgáltatások köre:
- családsegítés,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
alacsony küszöbűszolgáltatásokat),
- szociális információs szolgáltatás,
Szolgáltatások biztosítása, Szolnok, Szászberek, Tiszavárkony, Tószeg települések egész
területén,
- hajléktalanok pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása,
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- utcai szociális munka.
Szolgáltatások biztosítása Szolnok város egész területén.
A családsegítés feladataival összefüggően az intézmény ellátja a Sztv. 37/D. §-ban
meghatározott feladatokat (aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként előírt együttműködési kötelezettség intézményi feladatait).
Az intézmény adósságkezelési tanácsadást működtet.
Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás körében:
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működtetése:
- Éjjeli Menedékhely
- Átmeneti Szálló
Az intézmény feladata továbbá a jelzett feladataival összefüggően szaktanácsadó
szolgáltatások működtetése (orvosi, jogi, pszichológiai), valamint az intézmény által segített
célcsoport (munkanélküliek, hátrányos helyzetű családok, hátralékosok, hajléktalanok,
szenvedélybetegek, szociális és mentális problémákkal küzdők) esélyeinek növelése érdekében
képzési és foglalkoztatási programok működtetése. Az intézmény a segítőmunka hatékonysága
növelése, a humán erőforrások fejlesztése érdekében külsőés belsőképzéseket szervez, illetve
részt vesz a szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzésében.
A Humán Szolgáltató Központ keretén belül működtetett Konzultációs és Információs
Központ feladata, hogy Szolnok Megyei Jogú Város területén élőcsaládok, a város területén
működőoktatási és nevelési intézmények drogprevenciós tevékenységét segítse, adott esetben
gyorsítsa a rászorulók szakellátásához jutását, valamint kapcsolatot tartson mindazon
intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel, amelyek a drogmegelőzés területén a
városban tevékenykednek, illetőleg azokkal az intézményekkel, amelyek a drogfüggők
gyógykezelését, rehabilitációját biztosítják.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
85324-4 családsegítés
85334-4 eseti pénzbeli ellátások
85318-1 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek
átmeneti szállása)
85326-6 nappali szociális ellátás (hajléktalanok pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátása)
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
85327-7 Szociális foglalkoztatás
Kiegészítőtevékenysége:
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő
tevékenységek
75195-5 Szocális gyermekvédelmi intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek
A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
Megszüntetőszerv neve:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
A megszüntető okirat kelte, száma, a megszüntetés időpontja, a vagyoni jogok és
kötelezettségek, továbbá az általa ellátott feladatok tekintetében a jogutód szervezet
megnevezése:
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A jelen megszüntetőokiratot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. augusztus
28-án kelt 186/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el.
Az intézmény megszűnésének ideje 2007. október 1.
A foglalkoztatottság szempontjából teljes körű jogutód intézmény a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja Szolnok, Városmajor u. 67/a.
Szolnok, 2007. augusztus 28.

Dr. Szakali Erzsébet

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője

Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere

V. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Kht. önkormányzati sport-feladatainak
ellátására vonatkozó közhasznú szerződés, valamint a 2007. évi támogatási szerződés
módosítására
Rózsa József ügyvezető-igazgató szóbeli bejánlásában elmondta, hogy kidolgozták annak
tervezetét, hogy a városi kiemelt sportlétesítményeinek milyen funkcióval, főfeladattal, egy
komplex gondolkodásban, hogyan lehet a fejlesztését elérni. Ez szól a Tiszaligeti stadionról és
labdarúgó pályákról, a Holt-Tisza kajak-kenu versenypálya és Holt-Tiszai vizibázisról, a
Széchenyi városrészi szabadidősport telep lehetőségéről, illetve feltételes módban egy Véső
úti sporttelepről. Ezek közül kiemelt lehetőség lehet a Széchenyi városrészi szabadidőés
sportrekreációs központ, aminek a története már több mint 10 évre nyúlik vissza. Három évvel
ezelőtt a terület mellett az önkormányzat épített – a Sportcentrum működtetésével – műfüves
labdarúgópályát. A terület elhelyezkedéséből adódóan – az előterjesztésben is szerepel –
rendkívül hasznos fejlesztést lehet elérni a Széchenyi városrészen. A terület mögött
kialakításra kerül a ökoturisztikai parkerdő, ami a terület minőségét jelentheti fejlesztés
szempontjából. A Kht. elképzelése találkozott egy esetleges pályázati lehetőséggel, ezért
komplexitásban szerették volna a területet részletesebben kidolgozni azért, hogy a két ingatlan
fejlesztésére esetleg külsőforrások bevonásával legyen lehetőség. Három évvel ezelőtt a
polgármesteri hivatal a két ingatlan hasznosításával kapcsolatban kikérte különböző
szervezetek, sportszervezetek, civil szervezetek véleményét. A visszajelzésekből az derült ki,
hogy szükség van labdarugópálya építésére a városban, illetve a versenysport mellett szívesen
fogadná a lakosság egy multifunkcionális létesítmény kialakítását.
K é r d é s e k:
Radócz Zoltán: Mi indokolja azt, hogy 7,0 ha földet az önkormányzat odaadjon a
Sportcentrum Kht. számára, amelyen semmi nem található. Milyen céllal? Olyan
információval rendelkezik, hogy egy vállalkozó megkereste az önkormányzatot több hónappal
ezelőtt, aki bérelni szerette volna az egyik területet, nagyméretűfüvespálya labdarúgópálya
kialakítására, hosszú távon. Hol tart ez az ügy? Miért nem került a közgyűlés elé ez a kérés,
holott két füves pálya van tervezve erre a területre.
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Dr. Nagy Rózsa: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy 800 millió forintos programról van
szó. Ismerve a magánvállalkozó törekvését a labdarugópálya megépítésére, van-e lehetőség
arra, hogy a projekt szétválasztásra kerüljön és elsőlépésként elinduljon egy nagypályás
futballpálya megépítése.
Szalay Ferenc: Arra a kérdésre, „hogy miért most” elmondta, azért hogy ne kelljen kapkodni.
A Sportcentrum Kht. előkészületi munkálatokat folytathat. Az a vagyon, ami a Kht.
kezelésében van és működteti, az jól működik. Az tudott, hogy ezeket a területeket a művelési
ág alól ki kell vonni, a hasznosítást előkell készíteni. Egy bérleti szerződésnek is meg kell
születnie ebben a kérdésben. Az nem ismert, hogy a pályázat mikor jelenik meg, de 3 milliárd
forint áll a Megyei Jogú Városok és a Megyei Önkormányzatok rendelkezésére, erre a célra
pluszban. A három fejlesztés összege 800 millió forint – Holt-Tisza, Tiszaliget, Széchenyi
lakótelep fejlesztése -. A vállalkozó már több alkalommal megjelent a hivatalnál, aki két
pályát javasolt megépíteni. Ez nem titok, hiszen az csak jó, ha minél több magántőke folyik
be a város különbözőfejlesztéseibe. Valószínűleg a vállalkozó lehetőségeit a későbbiekben is
be lehet vonni ebbe a fejlesztésbe, de most nem arról szól az egész, hogy a területet át
akarnának a részére játszani. Véleménye szerint, ha egy projekt cég jönne létre erre a
fejlesztésre, az nem lenne igazán hátrány, természetesen önkormányzati többségi tulajdonnal.
Két ingatlanról van szó, ami az előterjesztésből is kiderül. Az egyik közterület, a másik
művelési ága pedig erdőés legelő, amit ki kell vonni a művelési ágból. Az előterjesztés egy
nagyon komoly előkészítése annak a lehetséges pályázatnak, amely majd a későbbiekben a
rendelkezésre állhat.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán: A pályázatra visszatérve elmondta, hogy kétfordulós pályázatról lesz szó. Az
elsőfordulóban a koncepcióval lehet pályázni és egy év után sikeres elsőfordulós döntés után
a második fordulóban benyújtásra kerülhet a végleges engedélyezési tervdokumentáció.
Amennyiben most kerül átadásra a 7,0 ha terület a Sportcentrum Kht. nem tudja hasznosítani,
ami tulajdonképpen intézményi terület lesz. Ezen a területen ha bármi történik a Kht. lesz érte
a felelős, hiszen még körbe sem lehet keríteni. Nincs gyakorlati haszna, hogy átkerüljön a
terület a Kht.-hoz. Az átadást a pályázat kiírásakor meg lehet tenni, csupán egy közgyűlési
döntés szükséges. Ha most az hangozna el, hogy meg kell bízni a Sportcentrumot, hogy 4.1.4en induljon el és fejlesszen, a szükséges rendezési terv módosításokat a főépítész tegye meg,
akkor támogatná az elképzelést. Azzal egyetért, hogy egy sportcentrum épüljön meg, de a
terület átadását nem fogadja el. Megjegyezte, hogy érthetetlen helyzet alakul ki jogilag az
intézmény számára.
Ferenczné Teleky Éva: Nem kell és nem is szabad várni, hiszen ezen a területen hosszú idő
óta semmi nem történt. Meggyőződése, hogy az intézményvezetővel előzetes egyeztetések
történtek, mielőtt a képviselők elé került az előterjesztés, és meggyőződése az is, hogy az
intézményvezetőis felmérte a plusz feladat következményeit. Egyetértett azzal, hogy végre
valamilyen közösgondolkodás alakul ki a terület jövőjéről. Pozitívum, hogy ezt a projektet
több részekre bontva, későbbi megvalósítása még mindig az egyeztetés tárgya lehet. Javasolta
az előterjesztés elfogadását.
Dr. Szegedi Károly: Akkor, amikor a város olyan helyzetben van, hogy milliárdokat költhet
el, akkor különösen fontos, hogy mire is költheti el a pénzt. Most kellene számbavenni, hogy
egy labdarúgó stadionra szüksége volna a városnak. Ezt kellene kijelölni. A jelenlegi
Tiszaligeti stadion nem alkalmas arra, hogy ott történjen további fejlesztés, mert nincs elég
hely. Véleménye szerint az irányon kellene változtatni, hogy merre lépjenek.
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Dr. Bozó Andrea: Értékesítés nélküli hasznosítással bízza meg a Kht.-t az önkormányzat,
tehát 7,0 ha terület hasznosításáról van szó, amely továbbra is az önkormányzat tulajdonában
marad és az a Kht. fogja üzemeltetni, ami egyébként önkormányzati alapítású. Ez azt jelenti,
hogy a létrejövősportlétesítmények nem fognak kikerülni az önkormányzat látóköréből. Az
természetes, hogy még nagyon sok mindenre szüksége van a városnak, de a prioritást fel kell
állítani. A Széchenyi lakótelepen rendkívül nagy szükség van arra, hogy szabadidős mozgást,
zöldterületet biztosító létesítmények megvalósuljanak. Ez lehet az első lépés abból a
szempontból, hogy ennek a lehetőségét megteremtik, ráadásul az önkormányzat saját Kht.jával, aki már egy megvalósíthatósági tanulmánytervet tud bemutatni. Ezt az előterjesztést és
kezdeményezést támogatni kell.
Dr. Nagy Rózsa: A bizottsági ülésen a szakma képviselői elmondták, hogy 800 millió
forintos projektről van szó és ami lehívható sportcélokra az 100 millió forint. A 3 milliárd
forintról vagy nem tudtak a szakma képviselői, vagy nem tájékoztatták a bizottságot, tehát egy
viszonylag szűkebb forrásról van tudomás. Végig gondolva, hogy a városban még hány
helyen szeretnének sportlétesítményeket kialakítani, vagy fejleszteni, az a véleménye, hogy
ennek az elképzelésnek is ugyanaz lesz a sorsa, mint az 1995-ös elképzelésnek, ahol a tervek
elkészültek, de a megvalósításból nagyon hosszú ideig nem lesz semmi. A tervet megnézve
számára elképzelhetetlen, hogy ennyi sportág legyen bezsúfolva kis területre. Reményét
fejezte ki, hogy ez még alakulhat. Félő, hogy ennek az elképzelésnek is ugyanaz lesz a sorsa,
mint 12 évvel ezelőttinek. Nincs ellene az elképzelésnek, „csak az illúziótól” félt mindenkit.
Bozsányi István: Egy 1996-os álom most kerül elő, mint lehetőség, mert majd egy pályázatot
fognak kiírni. 2003-ban a műfüves pályánál politikai „huzavona” volt. A közgyűlés egy
korábbi döntése szerint az önkormányzat pályázni fog a Tiszaligetben egy műfüves pálya
kialakítására. Felmerül a kérdés, megkérdezte-e a témában valaki azokat az embereket, akik a
Tiszaligetben most a salakpályán futbaloznak. Nagy terület biztosít most több embernek
kispályás labdarugómérkőzést, de ez a terület később feleződni fog, mert kialakításra kerül
egy művüfes pálya. Erről miért nem esik szó. Szükség lenne egy sportkoncepcióra. Korábban
már elhangzott, hogy a Tiszaligeti stadion nem alkalmas arra, hogy ott „normális” labdarugómérközéseket biztosítsanak, illetve a parkolási terület sem megfelelő. Számítást kellene
végezni arra vonatkozóan, ha a sport kikerülne a Széchenyi lakótelepre, a Tiszaligeti stadion
eladásra kerülne, és a befolyt összegből valósítanák meg a Széchenyi városrészi elképzelést.
Jobban át kellene gondoli az egészet és nem kapkodni. Szerencsésebb lenne, ha létrejönne
egy, a témával kapcsolatos egyeztetőbizottság, a Sportcentrum Kht. koordinálásával és nem
politikai pártok döntenének a kérdésben. Meg kell hallgatni a civileket, a sportban érintett
embereket. A sportembereknek kellene dönteni.
Ferenczné Teleky Éva: A sport összeségében három területre osztható fel, a versenysportra,
az utánpótlás nevelésre, és a szabadidős jellegűsportra. Ez az előterjesztés véleménye szerint
a szabadidősportra vonatkozik. A műfüves pálya versenysportra nem alkalmas pálya, a
szabadidősportnál kell maradni. Azzal egyetértett, hogy a további lépésként beszélni kell
arról, hogyan fog a versenysport és az utánpótlás nevelés helyzete alakulni. Javasolta ezek
szétválasztását.
Radócz Zoltán: Az előterjesztésre visszatérve elmondta, hogy annak tartalma még arról sem
szól, hogy a Sportcentrum Kht. kapjon megbízást arra, hogy a terület fejlesztésén dolgozzon,
hanem arról szól, hogy 7,0 ha földterület kerüljön át a Kht.-hoz. Az igaz, hogy sok éve
készülnek erre koncepciók és ha kell a Kht. csinál is koncepciót, de a terület átadására most
nincs szükség, hiszen nem tud vele mit kezdeni. Előrelépés nem történik a 7,0 ha átadásával.
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Szalay Ferenc: Egy vélemény kivételével abban mindenki egyetértett a vita során, hogy a
Széchenyi lakótelepen a fejlesztés rendben van. Ez a sportfejlesztés fontos. 800 millió forint ez
az elképzelés, és három ilyen összegűelképzelés van. Ez szól a Tiszaliget, a Holt-Tisza
fejlesztéséről és a szabadidős sportközpontról a Széchenyi lakótelepen. Megjegyezte, hogy ezen
a területen eddig sem kellett kaszálni és tűzgyújtásra vigyázni. Amennyiben ez a terület a
Sportcentrum Kht.-hoz kerül, azonnal komollyá válik azokkal a befektetői tárgyalásokkal,
amelyet a korábban említett vállalkozó már többször számon kért. Az előterjesztés célja a
„dolgok rendbetétele”, azaz el lehet mondani a lakótelepen élőknek, hogy ezek a területek át
lesznek adva a Sportcentrum Kht-nak, aki a fejlesztéseket el tudja indítani. Az igaz, hogy a
pályázatokat később fogják elindítani, de azzal senki nem veszít semmit, ha a terület
hasznosításra most átkerül a Kht.-hoz, akivel bérleti szerződés kötésére kerül sor a szeptemberi
közgyűlést követően. A politikai döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy el kellene azon
gondolkodni, hogy ki vette ki a 2002-es költségvetésből a stadion rekonstrukciós programra
szánt 175 millió forintot. A rekonstrukció már régen megtörtént volna Szolnok városában, ha
nem kerül ki a 2002-es költségvetésből. A műfüves pálya és politika kapcsolatról a városi
sportszakma azt mondta, hogy „vétek a műfüves pályát a Széchenyi lakótelepre kihelyezni”. Ezt
írta le Ferenc Gábor is, aki a Labdarugó Klub elnöke. Már akkor felhívták a város vezetésének a
figyelmét, hogy ez a pálya nem a lakótelepre, hanem a Tiszaligetbe kellene. Az önkormányzat
jelentkezett az Ollé-programra, aminek a megvalósítása természetesen megoldásra kerül. A
sportfejlesztésekkel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik koncepcióval. Folytak és
folynak tárgyalások a MÁV sporttelepről is, amit meg kellene venni, de sajnos még nincs
eredmény. Egy nagyon komoly rendszert lehetne az utánpótlás neveléshez kialakítani. Most,
hogy pályázati pénzeket lehet nyerni különbözőfeladatokra, az nem baj, ha az előkészítettség
magasabb szinten van. Úgy igaz, ahogy Dr. Nagy Rózsa képviselőasszony mondta, egy
fejlesztésre 100 millió forintot lehet elkölteni, ha ez több darabból áll, akkor darabonként állhat
rendelkezésre 100 millió forint. Van még egy elképzelés, - majd az Integrált Városfejlesztési
Stratégia napirendjénél jelenik meg -, amelyet azért kell majd elkészíteni, hogy megyei jogú
városok rehabilitációs programjaira rendelkezésre álló 7 évre 4 milliárd forintra lehessen
pályázni. Ezen belül is lehet sportcélú fejlesztésekben gondolkodni. Ezzel az előterjesztéssel
senki semmit nem veszít. Javasolta az elfogadását.
A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, a pénzügyi, valamint a
városfejlesztési bizottság. A városfejlesztési és az egészségügyi, szociális és sport bizottság
támogatja az előterjesztés elfogadását, a pénzügyi bizottság nem támogatja.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

187/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Sportcentrum Kht. önkormányzati sport-feladatainak ellátására
vonatkozó közhasznú, valamint a 2007. évi támogatási szerző
dés
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 141 § (2) bekezdés m.) pontja, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. tv. alapján, figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. tv-re, továbbá a 34/2007.
(II.22.) sz. közgyűlési határozatra az alábbi határozatot hozza:
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1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1.a/
pontjával jóváhagyott, a Szolnoki Sportcentrum Kht. önkormányzati sport-feladatainak
ellátásáról szóló közhasznú szerződés módosítását a határozat 1.számú mellékleteként
jóváhagyja.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2.a/
pontjával jóváhagyott, a Szolnoki Sportcentrum Kht. önkormányzati sport-feladatainak
ellátására vonatkozó 2007. évi támogatási szerződés módosítását a határozat 2. számú
mellékleteként jóváhagyja.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a közhasznú
szerződés valamint a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidőa szerződések aláírására: 2007. szeptember 23.
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
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Sportcentrum Kht. ügyvezetőigazgatója
187/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1.sz melléklete
KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok,
Kossuth tér 9., képviseli: Szalay Ferenc polgármester,
másrészről a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező- Szolgáltató Közhasznú
Társaság 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735. hrsz., képviseli: Rózsa József ügyvezető
igazgató,
mint SzerződőFelek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. SzerződőFelek a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező– Szolgáltató
Közhasznú Társaság önkormányzati sport feladatainak ellátására kötött szerződés I. fejezet első
bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:
„Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja továbbá, hogy Széchenyi városrészi
a 8869/67 hrsz. alatti (4 ha 1529 m2 belterület – gyep, legelő) és a 8869/30 hrsz alatti (3 ha
0886 m2 belterület – kivett közterület - közterületi funkciójának megtartása mellett)
ingatlanok értékesítés nélküli hasznosítási jogát külön bérleti szerződés alapján a társaság
rendelkezésére bocsátja határozatlan időtartamra”
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2. A 2007. február 22-én megkötött közhasznú szerződés jelen módosítással együtt érvényes, a
szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
Szolnok, 2007.

Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rózsa József
ügyvezetőigazgató
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola,
Sportszervezőés Szolgáltató Közhasznú
Társaság

187/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2. számú melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok,
Kossuth tér 9., képviseli: Szalay Ferenc polgármester,
másrészről a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező- Szolgáltató Közhasznú
Társaság 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735. hrsz., képviseli: Rózsa József ügyvezető
igazgató,
mint SzerződőFelek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
A támogatási szerződés kiegészül az alábbi melléklettel:
A támogatási szerződés melléklete
I. A közhasznú tevékenységhez tartozó szolgáltatási díjak
1.) Tiszaligeti Stadion
a.) salakos pálya bérleti díjak:
- Öltözőigénybevétele nélkül:

4.500,- Ft nagypályás mérkőzésenként
2.300,- Ft kispályás mérkőzésenként
2.300,- Ft röplabda mérkőzésenként
2.300,- Ft kézilabda mérkőzésenként

- Öltözővel:

- Iskolai sportnapokra öltözővel:

5.000,- Ft nagypályás mérkőzésenként
2.800,- Ft kispályás mérkőzésenként
2.800,- Ft röplabda mérkőzésenként
2.800,- Ft kézilabda mérkőzésenként
11.000,- Ft/nap + ügyeleti díj járulékokkal.

b.) Atlétikai futópálya bérleti díja öltözővel:

2.800,- Ft/óra

c.) Füves labdarúgópálya bérleti díja
öltözővel:

6.000,- Ft/óra
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2.) Holt-Tiszai Vízisport Telep bérleti díjak
a.) szabadtéri sportrendezvényre
50 főig:
50-100 főközött:
100 főfelett:
b.) Kajak-kenu versenypályához tartozó
ingatlanok és eszközök szolnoki szakosztályok számára, edzésekre történő
biztosításának díja:

11.000,- Ft/nap + ügyeleti díj
17.000,- Ft/nap + ügyeleti díj
25.000,- Ft/nap + ügyeleti díj
450.000,- Ft/év

3.) Városi Sportcsarnok bérleti díjak
a.) Diákolimpiai mérkőzések
(labdarúgás – kézilabda – röplabda –
kosárlabda):
b.) Városi rendezvények:

6.500,- Ft/óra + ügyeleti díj
11.000,- Ft/óra
(+ minden olyan költség, ami felmerül
(színpad állítás, linóleumozás, szék, asztal,
hangosítás, dekoráció, stb.)

4.) Széchenyi Városrészi Műfüves Labdarúgó Pálya bérleti díjak:
a.) utánpótlás-nevelés edzések céljára, rendszeres használat esetén
kispálya (20 m x 40 m) bérleti díja:
1.000,- Ft/óra
kispálya bérleti díja villanyvilágítással:
1.500,- Ft/óra
egész pálya (65 m x 40 m) bérleti díja:
2.000,- Ft/óra
egész pálya bérleti díja villanyvilágítással:
2.500,- Ft/óra
b.) utánpótlás-nevelés versenyek, kupák rendezése esetén
kispálya (20 m x 40 m) bérleti díja:
1.500,- Ft/mérkőzés
kispálya bérleti díja villanyvilágítással:
2.000,- Ft/mérkőzés
egész pálya (65 m x 40 m) bérleti díja:
3.000,- Ft/mérkőzés
egész pálya bérleti díja villanyvilágítással:
4.000,- Ft/mérkőzés
c) A Kht. a tanítási időben a nevelési-oktatási intézmények részére térítésmentesen biztosítja a
pálya használatát, továbbá a Kht. a lakosság egészségmegőrzése, az ifjúság sportéletre nevelése
érdekében heti 6 óra időtartamban nyitott pálya programot biztosít. A nyitott pálya program az
időjárás, a lakossági igények és egyéb programok figyelembe vételével változhat.
5.) Egyéb szolgáltatások:
a.) Sportversenyek nevezési díja – sportág
specifikus:

300 – 30.000,- Ft/alkalom

b.) Sportszolgáltatás díjai – sportág specifikus:

800 – 3.000,- Ft/hó

c.) Fogyasztási cikk, vízijárműkölcsönzés:

400,- Ft/óra
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d.) Sportrendezvények, városi ünnepek és
egyéb rendezvények:

1.600,- Ft/óra/alkalmazott fő+ minden
olyan költség ami felmerül

e.) Ügyeleti díj:

a rendezvényen ügyeletet adó dolgozó(k)
órabére és annak járulékai alapján

f.) Hangosítási feladatok:

5.000,- Ft-tól/alkalom

Az árak az esetleges Áfa-t nem tartalmazzák!

II. A közhasznú tevékenységhez tartozó díjak változtatásának feltétele:
- A díjak változtatásáról a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
Szolnok, 2007.

Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rózsa József
ügyvezetőigazgató
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola,
Sportszervezőés Szolgáltató Közhasznú
Társaság

VI. napirendi pont:
Előterjesztés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés
módosításáról
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslatot kiegészíteni egy 10. ponttal:
„A 146/2007. (V.31.) számú közgyűlési határozat 14. és 15. pontját a közgyűlés hatályon kívül
helyezi.”
A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási
bizottság. A városfejlesztési bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
A pénzügyi és a városgazdálkodási bizottság nem támogatja.
K é r d é s:
Csák László: A mellékletben felsorolt műszaki ellenőri, és tervezői szerződések során a
SZOLLAK Kft. teljesítési segédet igénybe vehet-e. A másik felvetés: a Kossuth tér 9. sz. alatti
Városháza épület pincerész tervezési munkájának határideje augusztus 15. Döntés esetén a
dátumok aggályosak.
Dr. Sebestyén Ildikó: Az önkormányzat a Kft.-vel február hónapjában kötötte meg a
keretszerződést. A szerződés II. 10. pontja értelmében a Kft. jogosult alvállalkozót igénybe
venni. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat rendelkezik kellőgaranciával.
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A keretszerződés rendelkezik arról, hogy amennyiben alvállalkozót vesz igény be a társaság,
értékhatártól függően az önkormányzat illetékes szervének kell a jóváhagyása. Amennyiben
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor ehhez az eljárás elindításához szintén kell az
önkormányzat jóváhagyása. A keretszerződéses konstrukció új konstrukció az önkormányzat
életében. A közbeszerzési törvény 2/A. §-a ad erre lehetőséget. Az önkormányzat 100%-os
tulajdonú társasága a SZOLLAK Kft., ezért a gazdasági társaságokról szóló törvény azon
rendelkezését is figyelembe kell venni, hogy a tag és az önkormányzat közötti szerződés
jóváhagyásához szükséges a közgyűlés jóváhagyása. A Kossuth téri szerződésre utalva
elmondta, hogy július hónapban derült ki, hogy a Kossuth tér beruházása kapcsán a pinceállag
megóvását is meg kell valósítani. Pratikusan össze kell hangolni a közgyűlés működését és a
szerződéses kapcsolatokat, hogy a lehetőlegrövidebb időteljen el, ezért lett beterjesztve a
szerződés az augusztusi közgyűlésre.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán: Két mellékletet, a 7-es és 8-as mellékletet emelte ki a szerződés-tömegből.
Elsőként bejelentette támogatja azt, hogy a SZOLLAK Kft. lássa el a feladatokat, de
megjegyezte, hogy például a Verseghy Gimnázium tornatermének felújítási munkálatai már
előrehaladottak, a Bajcsy Zs.u. 8-16. számra vonatkozó panelprogram már két hónapja halad,
viszont az erre vonatkozó szerződést a közgyűlés még csak most hagyja jóvá. Ez „enyhe” jogi
aggályokat vet fel. Nehezen fogadható el, hogy ne a munkák előtt hagyná jóvá ezeket a
szerződéseket a közgyűlés. Reményét fejezte, hogy a következőidőszakban minden olyan
feladat, amit a Kft. meg fog kapni, az időben lesz előkészítve. Ez védi a Kft. és védi az
önkormányzatot is.
Tóth Ferenc: Az kétségtelen, hogy a SZOLLAK Kft. feladata az ingatlankezelési és fenntartási
feladatok. Javasolta, hogy végig kellene gondolni az ingatlan-fejlesztési feladatok, illetve az
ahhoz kapcsolódó előkészítési feladatok is odakerülnének. Indoklásul elmondta, hogy a város
vagyonáról van szó. Az ingatlanvagyon fenntartása, üzemeltetése, és jövőbemutató a fejlesztés
köre, amelynek vannak praktikus elemei. Ezeket az elemeket egy operatív végrehajtó szerv
tudja legjobban előkészíteni és adott esetben végrehajtani.
Csák László: Az ismertetett módosítással nem értett egyet. A megbízást közvetlenül meg lehet
tenni, nem kell valakit azért megbízni, hogy egy más valakit megbízzanak. Általánosságban
kérte a több odafigyelést azzal kapcsolatban, amikor nem konkrét ügyekben kérnek támogatást
a képviselőktől, mint például az előzőnapirendnél. Jelen napirendnél viszont utólag kérnek
támogatást a képviselőktől. Egyszerűbb, gyorsabb lenne a közgyűlés, hogyha ezeket a dolgokat
időrendbe tennék. A testület akkor döntsön, amikor döntési helyzetben van, és megfelelő
információval rendelkezik. Sokkal gyorsabb lenne a menet és akkor azt is lehetne érezni, hogy
nagyobb az érdemi együttműködés a közgyűlés frakció és tagjai között.
Dr. Szegedi Károly: Két jogi észrevételt tett. Az egyik az, hogy egy munkánál a tervezőés a
műszaki ellenőr nem lehet ugyanaz a személy, a cég a felelős a két dologért. A műszaki ellenőr
feladata, hogy a megrendelőt képviselje a kivitelezővel és a tervezővel szemben. Minden olyan
szerződés amely úgy szól, hogy a tervezéssel és a műszaki ellenőrzéssel ugyanazt a céget
bízzák meg, az véleménye szerint összeférhetetlen és helytelen. A másik észrevétele, hogyha
egy szerződésnek a megkötéséhez szükséges valakinek a hozzájárulása, akkor azt a
hozzájárulást a szerződés megkötésekor kell kérni, hiszen attól válik érvényessé, hogy a
hozzájárulás megtörtént. Megítélése szerint azok az szerződések, amelyek szinte már teljesültek
is, érvénytelenek, mert utólagos a hozzájárulás.
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Vörös Ádám: Tóth Ferenc felvetésére elmondta, hogy az elsőoldalon az e./ pontban szerepel
az általa említett felvetés, az egyes önkormányzati tulajdonba tartozó vagyontárgyak
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Dr. Sebestyén Ildikó: A kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy elég sajátos
szerződéskötésre került sor februárban. Ennek az volt az oka, hogy olyan konstrukciót próbáltak
kidolgozni, amivel a városnak, illetve az önkormányzatnak az erőforrásait a leghatékonyabban
lehet kihasználni. Az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknek megpróbál a város
megrendeléseket adni. Ez azzal jár, hogy a megkötött szerződéseket a közgyűlésnek jóvá kell
hagyni. A közgyűlés bizonyos időközönként ülésezik, van egyfajta időbeni elcsúszás. Vannak
esetek, amikor az önkormányzat döntési helyzet előtt áll, mint például a Kossuth tér 9. esetében.
Megrendelik a tervezést és a következőközgyűlés ülése hagyja azt jóvá. Egyetértett Dr. Szegedi
Károly képviselővel, hogy valóban érvényességi kérdés a jóváhagyás. A tervezés és műszaki
ellenőrzést a jelenlegi jogszabályi előírások szerint kell megtenni és a Kft.-nek arra figyelni
kell, hogy a tervező és a műszaki ellenőr személye elkülönüljön és nehogy bármiféle
összeférhetetlenségi kérdés merüljön fel, de arra, hogy egy cég lássa el a tervezési és műszaki
ellenőri feladatokat, nem tud jogszabályt ami ezt kizárja, a személy szerinti felelősségnél
viszont igen.
Szalay Ferenc: Azon nem kell vitatkozni, hogy a város cége végezze el ezeket a feladatokat. A
Kossuth térrel kapcsolatban elmondta, hogy volt egy másik műszaki ellenőr, akinek a
feladatellátásnál apró anomáliák merültek fel. A Kossuth térnél kiderültek olyan problémák,
július második felében, amely nem volt ismert, ilyen például a Városháza pincéje. Csak ezt
követően lehetett lépni. Öröklött felelősségről van szó, amit tovább visznek.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 16 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a települési önkormányzati feladat ellátásáról
módosításáról

szóló

keretszerző
dés

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1) A közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szollak Kft. közötti Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetésére
vonatkozó szerződést megismerte és elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a
határozat 1. számú mellékletét képezőszerződés aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szollak Kft-t, hogy a Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott piacok és vásárok 2007. október 1-től 2007.
november 30-ig terjedőidőszakra vonatkozó üzemeltetési tapasztalatairól számoljon be és az új,
feladatellátásra vonatkozó helyi szabályozási rendszerre vonatkozó javaslatát terjessze elő.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester,
Andrási Imre ügyvezetőigazgató
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Határidő: 2007. december 15.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott piacok és vásárok üzemeltetéséről szóló 117/2007. (V.31.) számú közgyűlési
határozat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Ki kell dolgozni az új, feladatellátásra vonatkozó helyi szabályozási rendszert, melynek
részeként előterjesztést kell készíteni:
a) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. decemberi ülésére a vásárokról és a
piacokról szóló 43/2001. (XII.21.) KR. sz rendelet módosítására,
b) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Bizottsága 2007. decemberi
ülésére – részletes állapotfelméréssel, valamint az értékbecsléssel alátámasztottan - az
üzlethelyiségek bérbeadására,
c) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. decemberi ülésére Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Szollak Kft. között létrehozni kívánt Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetésére vonatkozó szerződés
módosítására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. december 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
4) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a keretszerződés 7. sz. mellékletében
foglalt feladatok ellátásához szükséges és indokolt költségek fedezetét a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30., illetve mindenkori éves költségvetés elfogadása
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Andrási Imre ügyvezető
5) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 2-11. számú mellékleteit képező
szerződéseket a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés
módosításaként jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
6) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított
keretszerződés időtartamára az éves költségvetési rendeletében a szerződés teljesítéséhez
szükséges fedezetet biztosítja. 2007. évben a Közgyűlés a határozat 2. és 3. számú
mellékleteiben foglalt feladatok forrásaként a TEUT szakfeladatot, a 4. és 5. számú
mellékleteiben foglalt feladatok forrásaként a vízkárelhárítás, árvízkárok elhárítása
szakfeladatot, a 6. számú mellékletben foglalt feladat forrásaként a Szolnok belváros
rehabilitációja szakfeladatot, a 7. számú mellékletben foglalt feladat forrásaként a Szolnok
Verseghy Ferenc gimnázium tornaterem felújítása szakfeladatot, a 8, 9, 10, és 11. számú
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mellékleteiben foglalt feladatok forrásaként az iparosított technológiával épült lakóépületek
felújítása 2007. szakfeladatot jelöli meg.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: az éves költségvetési rendelet elfogadása
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
7) A települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 6.sz. mellékletének 5.)
pontja az alábbiakra módosul:
„Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 2.) pont 2.a.)-2.c.), illetve 2.e.) pontjaiban
meghatározott feladatokra a keretszerződés 6.sz. mellékletének megfelelően külön szerződést
kötnek.
8) A települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 4.sz. mellékletének 1.sz.
függelékének 27. pontjában szereplőI. számú Óvodai Igazgatóság, a 28. pontjában szereplőII.
számú Óvodai Igazgatóság, 29. pontjában szereplő III. számú Óvodai Igazgatóság, 30.
pontjában szereplőIV. számú Óvodai Igazgatóság elnevezés Szolnok Városi Óvodákra
változik. Az 1. számú Függelék 41. pontja törlésre kerül.
9) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri és felhatalmazza a polgármestert a települési
önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés egységes szerkezetbe foglalására és
aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
10) A 146/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 14. és 15. pontját a közgyűlés 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 Igazgatóságának vezetői
Andrási Imre Szollak Kft. ügyvezetőigazgató
188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1. sz melléklete
a keretszerződés 7. számú melléklete

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT
PIACOK ÉS VÁSÁROK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
képviseli: Szalay Ferenc polgármester
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bankszámlaszám: 11745004-15408930
adószám: 15408930-2-16
másrészről
Szolnoki Lakóépület ÜzemeltetőKft. (továbbiakban: Üzemeltető)
székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
képviseli: Andrási Imre ügyvezetőigazgató
bankszámlaszám:
adószám:
együttes említésük esetén SzerződőFelek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. Preambulum
1) A Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük - 2007. februárjában - a települési
önkormányzati feladatok lehetőleggazdaságosabb módon történőmegvalósítása érdekében
keretszerződés jött létre (továbbiakban: keretszerződés).
II. A Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgyát – a keretszerződés II. 2.) g.) pontja alapján – Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetése képezi az alábbiak
szerint:
a) a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 43/2001. (XII.21.) KR. sz. rendelet
(továbbiakban: KR. rendelet) szerinti helyhasználattal kapcsolatosan:
- az árusok számára konkrét asztal, terület biztosítása a nap bizonyos órájáig vagy bizonyos
időszakra (helybiztosítás), ezzel kapcsolatos megállapodások megkötése,
- az árusok számára az általa kiválasztott szabad vagy bérelt területre, asztalra történőáru
kihelyezésének biztosítása (helyfoglalás),
- a termelő, kereskedőa bérelt vagy szabad hely árusításra történőigénybevételének biztosítása
(tényleges árusítás),
- piaci helypénzek, helyfoglalási díjak beszedése, analitikus nyilvántartása, elszámolás,
- a beszedett díj összegéről az időpontot is feltüntető, sorszámmal ellátott jegy kiadása,
b) piacok és vásárok területén található üzlethelyiségek üzemeltetési és kezelési feladataival
kapcsolatosan:
- üzlethelyiségek állagmegóvása, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetés,
- az üzlethelyiségekre kötött bérleti szerződésekből származó, az Önkormányzatot megillető
jogok és terhelőkötelezettségek képviselete,
- a piacok és vásárok területén üzlethelyiséggel, pavilonnal rendelkezőbérlőrészére történő
helyhasználat biztosítása,
c) eszközök (mérlegek, súlyok, asztalok stb.) kölcsönzése,
d) öltözőhasználati díj szedése,
e) közlekedési rend és a tisztaság fenntartása,
f) gomba vizsgálatok megszervezése,
g) árusításra jogosultak tevékenységének ellenőrzése, fogyasztóvédelmi intézkedések, áruk
származásának vizsgálata,
h) piacok és vásárok belsőrendjének fenntartása, rendészeti intézkedések foganatosítása,
i) piacok és vásárok üzemeltetési feladataival, valamint az üzlethelyiségekkel összefüggő
bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatosan:
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- a bérleti-, valamint az ezzel összefüggődíjak (pl. víz-, csatorna-, áram-, hulladékkezelési díj
stb.), üzemeltetési számlára történőbeszedése tárgyhó 15. napjáig, továbbszámlázás,
- a bevételek analitikus könyvelése és elszámolása, adatszolgáltatás.
2. A SzerződőFelek megáll apodna k abban, hogy jelen szerz ődés alapjá n az Üzemel tető
kötele zettsé get vállal a II.1. pontba n meghat ározott felada tok elvégz ésére, az
Önkorm ányzat pedig a megbíz ási díj megfiz etésér e.
III. A SzerződőFelek jogai és kötelességei
1) Az Önkormányzat az ÜzemeltetőII. 1) pont szeri nti feladok teljesítése érdekében:
a) rendeletben szabályozza az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok helyi szabályait,
s az erre vonatkozó rendeletet, valamint a piacok és vásárok működését érintő egyéb
határozatait az Üzemeltetőrendelkezésére bocsátja,
b) rendeletében meghatározza a piacok és vásárok működését érintődíjtételeket a vonatkozó
jogszabályok és az Üzemeltetőjavaslata figyelembevételével,
c) ellenőrzi a nyilvántartások vezetését.
2) Az Üzemeltetővállal ja, hogy:
a) az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetése során meghatározza a
piacok és vásárok rendjére vonatkozó szabályzatot,
b) biztosítja piacok és vásárok nyitását, zárását,
c) biztosítja az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetéséhez szükséges
technikai felszerelések, valamint az egyéb infrastrukturális létesítmények karbantartását és
működteti azokat,
d) a piaci és vásározási tevékenységgel, valamint az üzlethelyiségekkel összefüggő– az
Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében az Üzemeltető javaslata által előírt bevételeket beszedi, és azt jelen Szerződés III. fejezet 8. pontja szerint elszámolja az
Önkormányzat felé
e) naprakészen vezeti a piacokkal és vásárokkal összefüggőnyilvántartásokat,
f) minden év novemberében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatja az
Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok előzőévi működéséről,
g) minden év november 30-ig javaslatot tesz a következőévre vonatkozó, a piacok és vásárok
működését érintődíjak fajtájára és összegére,
h) tájékoztatja a fogyasztókat a piacok és vásárok rendjéről.
3) A SzerződőFelek rögzítik, hogy az üzlethelyiségek esetén a bérleti szerződéseket az
Önkormányzat köti meg, de - a bérleti szerződésből eredő– az Önkormányzatot terhelőjogok
és kötelezettségek képviselete a bérleti szerződés aláírását követően az Üzemeltetőre szállnak át
a vonatkozó helyi rendeletek előírásai szerint.
4) Az Üzemeltetővállalja, hogy a kizárólagos tulajdonosi jogkörnek minősülőesetekben a
döntéshez szükséges tényállást felderíti és a döntés meghozatalához az iratokat, valamint a
döntést tartalmazó irat tervezetét az Önkormányzat számára bocsátja.
5) A SzerződőFelek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés szempontjából kizárólagos
tulajdonosi jogkörnek minősül:
a) az üzlethelyiségek bérbeadása,
b) a bérleti szerződések megszüntetése, ha az nem a rendes ügymenetnek megfelelőfelmondási
szabályok keretében történik,
c) az önkényes beköltözéssel kapcsolatos használati díj megállapítása,
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d) a jogcím nélküli használókkal kapcsolatos külön eljárások,
e) bérbeadói hozzájárulások.
6) Albérleti szerződés megkötését követően az Üzemeltetőjogosult és köteles ellátni a bérleti
szerződésekkel kapcsolatos hatósági, jogi és peres ügyek vitelét.
7) Az Üzemeltetőjelen szerződésen alapuló kötelezettsége során betartja, és betartatja az
önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) KR. sz. rendelet továbbá a vásárokról és piacokról
szóló 43/2001. (XIII.21.) KR. sz. rendelet szabályait. Az Önkormányzat a fenti rendeleteket az
Üzemeltetőrendelkezésére bocsátja.
8) A SzerződőFelek a piacok és vásárok üzemeltetési, valamint az ingatlankezelési bevételek és
kiadások pénzügyi finanszírozásának feltételeit, a következők szerinti szabályozással fogadják
el:
a) Az Üzemeltetőaz Önkormányzat pénzeszközeinek kezelésére a saját nevére fenntartott
üzemeltetési számlájára beszedi - az általános forgalmi adót tartalmazó -bérleti-, valamint az
ezzel összefüggőegyéb díjakat (pl. víz-, csatorna-, áramdíj, gáz, telefon, hulladékkezelési díj
stb.) és szolgáltatásokat.
b) Az Üzemeltetőa tulajdonosi bevételeket az Önkormányzat nevében és javára kibocsátott
számlák alapján, analitikusan könyveli és a tárgyhó utolsó napjával bezárólag beszedett értékkel
elszámolja az Önkormányzat felé.
c) Pénzkímélőmegoldást alkalmazva a SzerződőFelek egymással szembeni követeléseket és
kötelezettségeket, havonta kompenzálással egyenlítik ki az alábbiak szerint:
- Az Üzemeltetőa beszedett bevételekből kompenzálja az Üzemeltetőszállítói kötelezettségeit,
az ezután fennmaradó összeg kerül pénzügyileg rendezésre.
- Az Üzemeltetőa havi kompenzálásról a SzerződőFelek által ellenjegyzett elszámolást készít,
amelynek melléklete a részletes kimutatás és a közvetített szolgáltatás bizonylatai, számlái és a
különbözetet az elszámolás szerinti értékkel átutalja az Önkormányzat OTP Szolnok Megyei
Igazgatóságánál vezetett 11745004-15408930 számú költségvetési számlájára a tárgyhót követő
15-ig.
- Az elszámolással egy időben a hátralékos bérlőkről név szerint tételes kimutatás készül, mely
mellékleteivel együtt 2 példányban kerül átadásra a Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt szervezeti egysége(k) részére.
Az Önkormányzat tulajdonát képező bérlemények bevételei és kiadásai tekintetében az
Üzemeltető- az Önkormányzat számára - biztosítja az adatszolgáltatást az ÁFA bevalláshoz.
9) SzerződőFelek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képezőingatlanokhoz kapcsolódó
műszaki dokumentációk, ill. a bérlőkre és bérleményekre vonatkozó bérleti szerződések és az
ezzel összefüggőiratok teljes körűen az Üzemeltetőrendelkezésére állnak.
10) Az Üzemeltetővállalja, hogy - törvényes kereteken belül - mindent megtesz annak
érdekében, hogy:
a) a bérleti-, és egyéb szolgáltatási díjak beszedésre kerüljenek tárgyhó 15. napjáig,
b) a hátralékos bérlőket 8 napos fizetési határidőmeghagyásával a - következményekre való
figyelmeztetéssel - írásban haladéktalanul felszólítja a teljesítésre,
c) a visszamaradt tartozásokat az Önkormányzat nevében és javára szedi be a Ptk. szabályai
szerint.
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11) Az Üzemeltetőjogosult a számviteli jogszabályoknak megfelelően előkészített - helyi
szabályoknak megfelelően - a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelőbehajthatatlannak
minősülőhátralékok leírását kezdeményezni.
12) Az Üzemeltetőaz Önkormányzat igénye szerint biztosítja a bérlemények megtekintési
lehetőségét. A bérbe adott bérleményeknél az Üzemeltető köteles negyedévente
bérleményellenőrzést tartani, melyről tájékoztatja az önkormányzatot.
13) Ha valamely bérlemény az Üzemeltetőnek felróható okból üresen áll (pl.: nem időben
jelentette a megüresedést, vagy felújítása indokolatlanul elhúzódik), akkor az így kiesett bérleti
díjat az Önkormányzat az üzemeltetési díjból levonhatja. Nem minősül indokolatlanul hosszú
időnek, ha az eset előzetes szakértői bizonyítást vagy bírósági pert igényel, vagy finanszírozási
probléma állna elő.
14) Az Üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az üresen álló bérleményt az
Önkormányzattal bérleti jogviszonyban nem álló személy ne foglalhasson el. A gondoskodás
lepecsételt bérleményt jelent, melynek kulcsait az Üzemeltetőközponti irodájában kell tárolni
és a bejárat sérthetetlenségét hitelesen dokumentálnia és folyamatosan ellenőrizni kell. Az
Üzemeltetőjogosult az üres bérlemények ellenőrzésével, őrzésével kapcsolatos fentiekben
rögzített feladatit külsőőrző- védőszervezet bevonásával teljesíteni. Ennek költségeit az
üzemeltetési költségek között kell elszámolni.
15) Az Üzemeltető az Önkormányzatnak a hatályos jogszabályban meghatározott KSH
jelentéshez a szükséges kimutatásokat az Önkormányzat által előre megjelölt időpontra és
formában elkészíti a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos értékelési és elszámolási
szabályoknak megfelelően. A bérleményekkel kapcsolatos épületek vagyonkimutatását a Kft. az
Önkormányzat részére biztosítja.
16) A feladat elvégzéshez szükséges engedélyeket, ille tve szak hatós ági enge délye ket az
Üzemeltetőszerzi be, és a tevéken ység szakmai irányításá t biztosítj a.
17) Az Önkormányzat, illetve az általa kijelölt szervezet, vagy személy az Üzem eltet ő
tevéken ységét és munkavé gzését minden féle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
18) Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásához szükséges és indokolt
költségek fedezetét –az Üzemeltetőjavaslata alapján- a mindenkori éves költségvetésében
biztosítja. Az üzemeltetőt megillető megbízási díjat az Önkormányzat havonta egyenlő
részletekben fizeti meg. Az Önkormányzat a finanszírozáshoz szükség esetén előleget biztosít.
A megbízási díjat az Önkormányzat a benyújtott – teljesítését igazolt, az Önkormányzat által
elfogadott – számlák ellenértékét a kézhezvételt követő30 napon belül átutalással egyenlíti ki a
…………………..……………………….. számlára. Késedelmes fizetés esetén az Üzemeltető
jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.
19) A Szerződőfelek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben szabályozott hatékonyabb
feladatellátás megvalósítása érdekében az alábbi rendszert alakítják ki.
A tervezett eredményességi mutató megtartása esetén, a III. 2. d pontban előírt bevételen felül
beszedett bevétel 70%-a az önkormányzatot, 30%-a az Üzemeltetőt illeti meg, melyet tárgyévet
követőmárcius 31-ig történő elszámolás alapján számla ellenében térít meg részére az
Önkormányzat.
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IV. Vegyes rendelkezések
1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a keretszerződés
időtartamára kötik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés az
irányadó.
2) A SzerződőFelek nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:
- Önkormányzat nevében nyilatkozattételre jogosult Szolnok Megyei Jogú Város mindenkori
polgármestere.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
- Üzemeltetőnevében nyilatkozattételre jogosult az Üzemeltetőmindenkor hatályos Alapító
Okiratában meghatározott cégjegyzésre jogosult személy(ek).
Levelezési cím: …………………………………..
3) A SzerződőFelek egyéb képviseletére az alábbi személyek jogosultak:
Önkormányzat nevében: Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének utasítása alapján kijelölt
személy
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Üzemeltetőnevében:………………………………
Levelezési cím: …………………………………..
4) Az Önkormányzat részéről teljesítésre jogosult a Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének
utasítása alapján kijelölt személy.

V. Záró rendelkezések
1) Az Üzemeltető kijelenti, hogy a szerződés szerinti tevékenységet az előírt hatósági
engedélyek birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés
megkötését követően hatályba lépett jogszabály további hatósági engedély beszerzését írja elő,
azt a jogszabályban meghatározott határidőben beszerzi.
2) A SzerződőFelek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2007. október 1. napján lép
hatályba.
3) A SzerződőFelek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat
tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező
példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.
4) A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet, a
közbeszerzésekről szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni. A szerződés értelmezésére és a
vitás kérdések eldöntéséhez a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.
Szolnok, 2007.

…………………………
Üzemeltető

…………………………
Önkormányzat
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VII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Művésztelep hosszútávú működtetéséről szóló 34/2002. (II.28.)
közgyűlési határozat módosításának kezdeményezésére
Dr. Kállai Mária: Öt éve már, hogy szabályozva lett a Művésztelep lakásainak bérbeadása.
A város egyik büszkesége a Művésztelep az ott élőművészekkel, és kulturális lehetőséggel.
Az eddigiektől eltérőn a két évre kötendőszerződés az ott élőművészekkel indokolt esetben
meghosszabbítható.
Az előterjesztést megismerte a Művészeti Egyesület amely a Művésztelep lakóinak
egyetértésével készült.
Ezt követően megerősítette az előterjesztésben leírtakat.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, mely támogatja az
előtejresztést.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

189/2007. (VIII.28.) sz. k ö z g y űl é s i h a t á r o z a t
a Szolnoki Művésztelep hosszú távú működtetésérő
l szóló 34/2002. (II.28.) sz.
közgyűlési határozat módosításának kezdeményezésérő
l
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 15/1995. (XII.29.) MKM rendelet, valamint a 34/2002. (II.28.) sz.
közgyűlési határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetést
kezdeményezzen a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány Műteremlakás Bizottságánál a
Szolnoki Művésztelep műteremlakásaiba történőbérlőkijelölés rendjének felülvizsgálatára az
alábbiak szerint:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködik a Szolnoki Művészeti
Egyesület véleményének figyelembe vételével, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
Műteremlakás Bizottságával, a Szolnoki Művésztelep műteremlakásaiba szóló, határozott idejű
kiutalásának előkészítésében.

1/a. A műteremlakás kiutalásának időtartama legfeljebb 2 év, amely időtartam Szolnok város
művészeti értékeinek gyarapítása érdekében, indokolt esetben többször meghosszabbítható.

1/b. A Szolnoki Művészeti Egyesület alkalmazásában álló művészeti menedzser számára,
kérése alapján - amennyiben nem rendelkezik szolnoki lakástulajdonnal, illetve aki az
alkotóművészeti tevékenységet élethivatásszerűen gyakorolja - legfeljebb feladatainak ellátása
idejére egy műteremlakás biztosítható.
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1/c. A Szolnoki Művésztelep I. sz. épület 2. sz. lakását a 2008. év március 1 – augusztus 15.
közötti időszakában egy, a polgármester által javasolt művész használhatja, amennyiben
Szolnok testvérvárosaiból nem érkezik vendégművész. A polgármester döntését egy
munkacsoport véleményének figyelembevételével hozza meg, melynek tagjai: a humán
területért felelős alpolgármester, az Oktatási Bizottság elnöke, a Humán és Városfejlesztési
Igazgatóság igazgatója, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály közművelődési ügyekkel
foglalkozó munkatársa és a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke. A munkacsoport tagjait a
polgármester kéri fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásban 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
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke

VIII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

190/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását megtárgyalta és azt - egységes szerkezetben - a határozat
mellékleteként 2007. augusztus 01.-től jóváhagyja.
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2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert és dr.
Szakali Erzsébet jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására.
3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szalay Ferenc polgármestert, hogy a
Közgyűlés által elfogadott határozatot 2007. augusztus 31-ig küldje meg a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Jogi 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 igazgatói
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi
Iroda
A 190/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
A Szolnoki Kistérség településeinek önkormányzati képviselő-testületei – a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (1)
bekezdése, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
10/G §.(Tft.) alapján
- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere
szervezeti keretének biztosítására, a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz
minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintűellátás és szolgáltatás
biztosítására,
- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes
települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör,
valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására,
szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,
- a térség intézményrendszerének
fejlesztésére, intézményfenntartására,

integrálására,

feladatellátásának

összehangolására,

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre
álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,
- a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
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- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történőkiegyenlített, magas színvonalú és minőségű
ellátására,
- a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében
a Szolnoki Kistérség alább nevezett önkormányzatai egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a
kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az alábbi feltételekkel Társulási
Megállapodást kötnek.

I.
Általános rendelkezések
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai
Település

Székhelye

Besenyszög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csataszög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Hunyadfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselő
testülete
MartfűVáros Önkormányzatának Képviselőtestülete
NagykörűKözség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Rákóczifalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szászberek Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése
TiszajenőKözség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tiszasüly Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tiszavárkony Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.

Tószeg
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Újszász Város Önkormányzatának Képviselő
testülete
Vezseny Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Zagyvarékas Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5091 Tószeg, Rákóczi út 37.

5064 Csataszög, Szebb Élet út 34.
5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.
5062 Kőtelek, Szabadság út 1.
5435 Martfű
, Szent István tér 1.
5065 Nagykörű
, Május 1 út 1.
5085Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26.
5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
5094 Tiszajenő
, Vasút út 11.
5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.
5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.

5052 Újszász, Szabadság tér 1.
5093 Vezseny, Templom út 1.
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

2. A Többcélú Társulás neve: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Többcélú
Társulás)
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3. A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): Szolnok város
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
4. A mikro-térségek, a többcélú társulás egyes funkcióiról, feladatköreiről, a feladatkörbe
tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról, ezen társulási
megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak.
5. A Többcélú Társulás működési területe: a Szolnoki Kistérséget alkotó 1. pontban foglalt
települési önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A Többcélú Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkezőtársulás mely önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
7. A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei, illetve területileg illetékes Közigazgatási Hivatal
8. A társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a
„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása” körbefutó felirattal.

II.
A többcélú társulás célja
A kistérségben működőtelepülési önkormányzatok a Társulás egyes oktatási és nevelési,
szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési és sport feladatok végrehajtására, a
kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok,
pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére,
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására
hozzák létre.
III.
A társulásra átruházott feladat-és hatáskörök
1. Területfejlesztési feladatellátás- mind a tizenhét település részvételével
A területfejlesztés tekintetében a Társulási Tanács
a) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el,
b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel,
e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési
programjai finanszírozására és megvalósítására,
f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítőfelhasználását;
g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében;
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h) koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését,
együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;
j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi
források feltárása érdekében.

2. Közszolgáltatási feladatellátás
Teljes kistérségre kiterjedőfeladatellátás
A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása
érdekében
a) Besenyszög, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas települések kivételével a Többcélú Társulás
további tizenhárom települése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban
Kotv.) 34.§-ában megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatokról közösen gondoskodik, a
székhely település Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálata útján. A Szolnok Városi
Pedagógiai Szakszolgálat által ellátandó feladatokat, a feladatellátás módját, feltételrendszerét
külön megállapodás tartalmazza.
- közoktatási mikro- társulások
Tiszavárkony székhellyel: Tiszavárkony - Vezseny települések megállapodás alapján az 1993.
évi LXXIX évi törvény 20.§ b) pontja alapján az általános iskola 5-8 osztály,
Nagykörűszékhellyel: Nagykörű- Csataszög települések megállapodás alapján az 1993. évi
LXXIX évi törvény 20.§ b) pontja alapján az általános iskola oktatás 1-8 osztály,
Közoktatási típusú sportiskolai képzés lehetőségének biztosítása – tehetséggondozás.
„Összehangolja a következőszabadidős és sporttevékenységeket: tanterv szerinti úszásoktatás,
diákolimpiai versenyek, gyermek- ifjúsági- és sport táboroztatás, iskolai és diáksport jellegű
rendezvények.”
b) - A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok
kistérségi szintűellátására közös fenntartású intézményt tart fenn:
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- közösségi ellátások,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- szociális információs szolgáltatás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő
- gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása.
A közös fenntartású intézmény neve: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja.
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Az intézmény székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét,
feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának
rendjét az intézmény alapító okirata tartalmazza.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központja külön megállapodás keretében biztosítja Szolnok város közigazgatási területén a
gyermekjóléti központ működtetését és a gyermekek átmeneti gondozása keretében a helyettes
szülői hálózatot.
- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok
kistérségi szintűellátását Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Humán
Szolgáltató Központ biztosítja megállapodás alapján:
- családsegítés
- közösségi ellátás (szenvedély betegek és pszichiátriai betegek)
- szociális információs szolgáltatás
Külön megállapodás tartalmazza az ellátási, szolgáltatási területet, alaptevékenységét,
feladatait, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását, a megállapodáshoz
történőcsatlakozás szabályait.
- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján az alábbi feladatok kistérségi szintű
ellátását ellátási szerződés alapján látja el:
- támogató szolgáltatás.
Az ellátási szerződés tartalmazza a feladat ellátással megbízott szervezetek megnevezését,
ellátási területet, ellátási feladatait, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit,
elszámolását.
- gyermekek napközbeni – bölcsödei -ellátása mikro- társulás
Martfű– Rákóczifalva - Rákócziújfalu települések megállapodás alapján az 1997. évi XXXI.
törvény 41. – 42. §-ai alapján, valamint külön megállapodás alapján, mint a kistérségi
társuláson kívüli települések Kengyel és Mezőhék községek csatlakozásával.
c) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történőfinanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján az alábbi feladat kistérségi szintű
ellátását közreműködővel látja el:
- központi orvosi ügyelet
A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését,
ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.
A központi orvosi ügyelet kistérségi szintűfeladat ellátásán túl, kistérségen átnyúló feladatot lát
el Szajol község közigazgatási területére vonatkozóan, melynek formáját, feltételeit
együttműködési megállapodás tartalmazza.
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d) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein a hatályos jogszabályok szerinti belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról közösen gondoskodik a székhely település – Szolnok Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás alapján. A belső ellenőrzési
feladatokat, a feladatban résztvevőönkormányzatokat, a feladat ellátásra vonatkozó részletes
feltételeket a megállapodás tartalmazza.
e) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein a hatályos jogszabályok szerinti sport
feladatok ellátásáról közösen gondoskodik:
- Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
- Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos
sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben
való együttműködést.
- Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.
- Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását,
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
- Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport
feltételeinek és színvonalának javítását.
- Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítésére.
- Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggőönkormányzati
feladatokban.”
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§
(1) bekezdése alapján további, a Szolnoki Kistérség fejlődését biztosító feladatok Társulási
formában történőellátása
A mikrokörzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a többcélú társulási
megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön megállapodással a
kistérségen belül egy vagy több kötelezőalapellátási feladatot, vagy egyéb szabadon választott
feladatot együtt oldanak meg.
A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el:
- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási
megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás),
- saját intézmény,
- térségközpont (városi) intézmény útján,
- mikrotérség (községi) intézmény,
- ellátási szerződés,
- feladatellátási szerződés,
- közszolgáltatási szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- térségközpont polgármesteri hivatala útján,
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,
- valamint egyéb módon.
IV.
A társulás tagsági viszonyai
1. A tagsági jogviszony keletkezése:
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a) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos
jogkörükben minősített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a
Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás)
b) A Többcélú Társulás akkor tekinthetőmegalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják, azt követően a
Társulási Tanács alakuló ülésén kimondja a társulás megalakulását.
c) A Tanács elnöke a megalakulást követő15 napon belül megküldi a társulási megállapodást a
megyei közigazgatási hivatalnak.
d) A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, továbbá törvényben
meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat
követőhat hónapon belül felülvizsgálják.
2. Csatlakozás szabályai:
a) A Többcélú Társuláshoz a Szolnoki Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei bármikor csatlakozhatnak. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács
elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg
kell vitatni. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselőtestületi határozatot.
b) A döntést tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését vállalja.
c) A társulásban részt vevőképviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz.
3. A kiválás szabályai:
A Többcélú Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó
napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás
tagjaival közölni.
4. Kizárás szabályai:
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.
5. Megszűnés szabályai:
A társulás megszűnik amennyiben
- a többcélú társulás tagjainak száma nem éri el a kistérségbe tartozó települések képviselőtestületeinek több mint a felét, de legalább két képviselő-testület számát, területfejlesztési
feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó képviselő-testületek számát, illetve
- a megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma nem haladja meg a kistérség
lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe
tartozó települések számának 60%-át.
6. A társulási megállapodás módosítását, felmondását, megszüntetését a társulás bármely tagja
kezdeményezheti. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről
vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
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7. A társulásban részt vevőképviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges:
a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához,
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához,
c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez,
d) a többcélú kistérségi társuláshoz történőcsatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
V.
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere
A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali
eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti
és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.
A Többcélú Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a
megalakulását követő3 hónapon belül.
A Társulás szervei
1. A Társulási Tanács, a Tanács bizottságai, a Jegyzői Kollégium, a társulás munkaszervezete.
Társulási Tanács
2. A Többcélú Társulás döntést hozó szerve az alábbi két főfeladatra létrehozott Társulási
Tanács.
- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is működik a
Társulási megállapodás III/1.pontban részletezett ügyek esetében. A Kistérségi Fejlesztési
Tanács működésére a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben
foglaltakat kell alkalmazni.
- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, Többcélú Társulásként működik a Társulási
megállapodás III/2.pontban részletezett közszolgáltatási feladatellátás ügyek esetében. A
Többcélú Társulás működésére vonatkozóan a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
3. A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési
önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati
feladat- és hatásköröket.
4. A Tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják.
5. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetére a
polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg, az alábbiak szerint:
- Kistérségi Fejlesztési Tanácsülésen a polgármestert eseti, vagy állandó felhatalmazással
a Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjaként nyilvántartott polgármester helyettesítheti.
- Többcélú Társulási Tanácsülésen a polgármestert eseti, vagy állandó felhatalmazással
települési önkormányzati képviselőhelyettesítheti
6. A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselője a polgármestert megilletőjogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik,
jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.
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7. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselőfelhatalmazó irat (szabályzat,
határozat, kijelölőirat) bemutatását, átadását követően járhat el.
Társulás Elnöke
( Társulási Tanács Elnöke)
8. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére
titkos szavazással elnököt választ.
A megválasztott elnök látja el mind a Kistérségi Fejlesztési Tanács, mind a Többcélú
Társulási Tanács elnöki feladatait.
9. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
Társulás Elnökhelyettesei
(Társulási Tanács Elnökhelyettesei)
10. A Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából három
elnökhelyettest választ.
A megválasztott alelnökök látják el mind a Kistérségi Fejlesztési Tanács, mind a Többcélú
Társulási Tanács elnökhelyettesi feladatait.
11. Az elnökhelyettesek személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot.
A Társulás Elnöksége
12. Az elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját,
és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a társulás munkaszervezetét.
Bizottságok
Eseti Munkabizottságok
13. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat
hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működőgazdasági szervek,
továbbá a lakosság önszerveződőközösségeinek képviselőiből.
14. A bizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg.
15. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a
Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat a bizottság
Ügyrendje tartalmazza.
Munkaszervezet
16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására költségvetési
szervként létrehozott elkülönült munkaszervezetet működtet. A munkaszervezet neve: A
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája (továbbiakban:
munkaszervezet)
17. A munkaszervezet feladatai az alábbiak:
a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
b) megszervezi a Társulás üléseit,
c) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,
d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó
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tevékenységet végez,
e) javaslatot, koncepciót készít, vagy készített a térséget érintő fejlesztési programok
megvalósításához,
f) a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a társulás fejlesztési
programjait,
g) figyeli a pályázati lehetőségeket,
h) közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációk
elkészítéséhez,
i) intézi a Társulás nyertes pályázati adminisztrációs ügyeit,
j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.
k) a társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás
költségvetésének végrehajtásáról
A feladatok ellátásáról éves beszámolót kell készíteni.
18. A munkaszervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza. A munkaszervezet működésének rendjét ügyrendben szabályozza.
19. A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a minisztériumoknak valamint
területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.
19/A. A munkaszervezet szervezeti rendszere:
Kistérségi Iroda vezetője: a vezetőt pályázat alapján a Társulási Tanács nevezi ki. Mivel a
Társulási Tanács kistérségi fejlesztési tanácsként is eljár, figyelemmel kell lenni a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F. § (2) bekezdésében
foglaltakra is, miszerint a kinevezéshez a megyei területfejlesztési tanács véleményét is ki kell
kérni.
A Kistérségi Iroda vezetőjének kinevezése, felmentése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik,
az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.
A Kistérségi Iroda további alkalmazottai:
A Kistérségi Iroda vezetője bízza meg és menti fel. A munkáltatói jogokat a Kistérségi Iroda
vezetője gyakorolja.
Jegyzői Kollégium
20. A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői és
körjegyzői.
21. A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi.
22. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába bevonhatja
a kollégiumot.
23. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal.
24. A Kollégium szakmai véleményező, előkészítőés javaslattevőteendőket lát el a Tanács
részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását.
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VI.
A Társulási szervek működési szabályai
Társulási Tanács működési szabálya
1. A Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.
2. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.
3. Az alakuló ülés kötelezőnapirendje:
- a többcélú kistérségi társulás megalakulásának kimondása,
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- a társulási szervek tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.
4. A Társulási Tanács ülésén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat állandó
meghívottként vesz részt. A Megyei Önkormányzattal való együttműködést külön
megállapodás szabályozza.
5. Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács minden tagja egy
szavazattal rendelkezik.
6. Szavazni személyesen vagy az V/5 fejezetben meghatározott módon a helyettes, illetve
felhatalmazott képviselőútján lehet.
a) A VII. 2. pontban foglalt működési pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév
utolsó napjáig kell teljesíteni a Többcélú Társulásnak az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett
11745004-15577180 számú számlára. A működési pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási
Tanács minden évben költségvetésében állapítja meg.
b) A VII. 3. pontban foglalt a Társulási Megállapodás III. pontjában meghatározott feladatok
ellátásához lakosságszám arányában megállapított feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulást a
tagok minden hónap 5.-ig teljesítik az a.) pont szerinti számlaszámra. A feladat-ellátási
pénzügyi hozzájárulás mértékét - szükség esetén - feladatonként a Társulási Tanács minden
évben költségvetésében állapítja meg.
c) A Társulási Megállapodás III. pontjában foglalt feladatok ellátásához szükséges állami
normatív támogatást a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a
társult tag és/vagy a Többcélú Társulás igényli meg. A Társult tag által igényelt állami normatív
támogatást a Társult tag a részére történőfolyósítás ütemében, a támogatás folyószámlájára
történőmegérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül folyósítja az a.) pont szerinti
számlaszámra.
7. Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács döntését ülésén
határozattal hozza.
8. Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú Társulási Tanács ülését az elnök
hívja össze és vezeti. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács
ülését minden esetben külön meghívóban, eltérőidőpontra (egy napon történőösszehívás
esetén, esetleg egymás utáni időpontra) szükséges összehívni. Az elnök akadályoztatása
illetve távolléte esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzatában helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.
9. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben,
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- a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül
- a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
10. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács ülése nyilvános.
11. A Többcélú Társulási Tanács
a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylőszemélyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
12. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Társulási Tanács üléséről külön-külön
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által
felhatalmazott tag írja alá.
13. A Tanács elnöke a hitelesített jegyzőkönyvet az ülést követő15 napon belül megküldi a
megyei közigazgatási hivatal vezetőjének és az SZMSZ-ben meghatározott módon a társulás
tagjainak.
14. A Területfejlesztési Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási
megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével
rendelkezőtag jelen van.
A Többcélú Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási megállapodásban
meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkezőtag jelen van és a
jelen lévőtagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi
társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát
15. A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett javaslat elfogadásához a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
16. A Területfejlesztési Tanács ülésen felvetett javaslat minősített többségűelfogadásához
a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely eléri a szavazati joggal rendelkezőtagok szavazatainak kétharmadát.
A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett javaslat minősített többségűelfogadásához a
társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely eléri e jelenlévőtagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
17. Minősített többség szükséges:
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő– pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához.
- a társulás vagyonával való rendelkezés,
- a megállapodás VI. 11. pontjában foglalt zárt ülés elrendeléséhez,
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
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- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
18. Egyhangú döntés szükséges a megállapodás III.1. c), e), f) pontjaiban meghatározott
ügyekben. Ennek hiányában 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai
minősített többségének támogató szavazatával dönt.
19. A minősített többséget igénylőjavaslat kötelezően újratárgyalandó, ha a tagok több mint
egyharmada – legalább 6 település (tag) – ezt kezdeményezi ( blokkoló kisebbségi vélemény).
Blokkoló kisebbségi vélemény esetén az újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja.
Konszenzus hiányában a Társulási Tanács az ügyben minősített többséggel dönt.
A társulás egyéb szerveinek működési szabályai
Egyéb szervek
20. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
21. A bizottság üléseit az elnök, a jegyzői kollégium üléseit pedig a térségközpont jegyzője
hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével
kezdeményezhetik.
22. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi
szavazatával hoznak meg.
23. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend
tartalmazza.
24. Mikrokörzeti Társulás: A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk társadalmi és
gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a
Társulás feladatai megvalósítása céljából mikrokörzeti társulást hozhatnak létre, tervezett célját
és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. A
mikrokörzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának
alapszolgáltatásait biztosítja, működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a
résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikrokörzeti társulás a többcélú társulási
rendszer része.
25. A mikrokörzeti bizottság(ok) a Társulás azon tagjaiból (polgármestereiből) áll(nak), mely a
tagok a Társulási megállapodáson belül külön megállapodással a kistérségen belül
az önkormányzatok egy vagy több feladatát együtt oldják meg. A mikrokörzeti bizottság
feladata a mikrokörzeti megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja,
ellenőrzése, a megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése,
valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló
többször módosított 1992. évi XXII. törvény alapján közalkalmazotti tanácsot működtet.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal
véleményezteti:
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a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintőmunkáltatói intézkedések tervezetét, így
különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló
szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket;
b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok
körére, illetve a személyügyi tervet;
c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő
támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó
elképzeléseket;
d) a megváltozott munkaképességűdolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések
tervezetét;
e) az éves szabadságolási tervet;
f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését;
g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintőbelsőszabályzatainak tervezetét;
h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása köteles tájékoztatni a közalkalmazotti
tanácsot:
a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintőalapvetőkérdésekről,
valamint
b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató
beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,
c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő
likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a
munkafeltételek jellemzőiről,
d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végzőmunkavállalók számáról és
munkakörük megnevezéséről.
VII.
A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja
1. A társulás pénzügyi forrása:
A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét
a) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és
egyéb támogatások
b) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai)
c) központi költségvetési pénzeszköz :
- Állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- kiegészítőtámogatás
- ösztönzőtámogatás
d) egyéb bevételek
biztosítják.
2. A költségek viselése:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési
költségeihez, az általuk képviselt település lakosságszámának arányában járulnak hozzá
(működési pénzügyi hozzájárulás).
3. A társulási megállapodásban meghatározott feladat ellátásának – központi költségvetési
forrásból nem fedezett – költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladatellátási pénzügyi hozzájárulás).
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4. A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös
ellátásának, a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési kiadásainak
fedezetét külön megállapodásban meghatározott pénzügyi hozzájárulással biztosítják a
kistérséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei.
5. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács minden évben a Magyar Köztársaság
költségvetéséről szóló törvény ismeretében állapítja meg.
6. A teljesítés feltételei:
A pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a Többcélú
Társulásnak az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11745004-15577180 számú számlára.
A megállapított társulási hozzájárulást nem teljesítőtagot késedelmes teljesítés esetén kötelezni
kell a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt hozzájárulás megfizetésére.
7. Amennyiben nem teljes körű, hanem csak mikrokörzeti szintűfeladatellátásra kerül sor, úgy
ezen feladatellátásról és ennek költségviselése módjáról a tagok külön állapodnak meg. A
megállapodásról a Társulási Tanácsot tájékoztatják.
8. Forrásgyűjtés, forráskoordináció:
A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi,
térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.
A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok
összegyűjtésére, a pályázatok adatainak nyilvántartására.
9. Pályázati forrás:
A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez, feladatai
ellátásához kapcsolódó források igényléséhez.
10. Költségvetési pénzeszköz:
A Többcélú Társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a
feladatellátásához költségvetési/kormányzati hozzájárulást, támogatást, pályázati támogatást
igényel.
11. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítőnormatív
támogatást igényel.
12. A Többcélú Társulás költségvetése:
A többcélú kistérségi társulás éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
13. A Tanács állapítja meg a társulás éves költségvetését és munkaszervezete útján – a I.6.
pontban foglaltak szerint - gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források
hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.
14. A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás éves költségvetését önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a
társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.
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15. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
1. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
2. A Tanács a társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzésére, valamint felügyeletére
két állandó bizottságot működtet.
a) A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Ellenőrzési Bizottságot
hoz létre.
Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.
Feladata: a társulás és szervei költségvetése figyelemmel kísérése.
b) A Tanács a társulás tevékenységének és pénzügyi – gazdálkodásának ellenőrzésére 3 fős
Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.
Feladata: - a társulás és költségvetési szervei belsőellenőrzési rendszerének működtetése
6. a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásának ellenőrzése,
7. a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata,
8. a tagsági díj befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése,
9. a társulás gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak történő
beszámolás.
A Bizottságoknak nem lehet tagja az, aki
- a társulás alkalmazásában áll,
- a társulásnál gazdasági feladatokat lát el.
VIII.
A kötelezettségvállalás és a kiadmányozás rendje
1.) Kötelezettségvállalás: A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulási
tanács elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet vezetője
vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás és utalványozás
rendjének szabályozására külön utasításban kerül sor.
2.) Kiadmányozás: A többcélú társulás feladatainak végrehajtása során készítendőiratokat a
Társulási Tanács elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott
személy írhat alá.
IX.
Vagyoni viszonyok
1. A Többcélú Társulás vagyonának köre:
a) a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon,
b) más forrásból átvett vagyon,
c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövővagyon szaporulata, mely a társulás közös
tulajdonát képezi, (saját vagyon)
d) pályázati úton megszerzett vagyon,
e) egyéb.
2. A társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a társulás
döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.
3. A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást
illeti meg.
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4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:
A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.
5. Elszámolás rendje:
(1) A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.
(2) A többcélú kistérségi társulásból történőkiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a
többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.
6. A közös vagyon kiadásának rendje:
Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a
társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással
kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
7. A visszafizetés rendje:
A társulás megszűnéssel és a társulásból történő kiválással összefüggő visszafizetési
kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:
(1) Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történőellátása megszűnik – kivéve, ha a
feladat jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy a támogatást, kamattal növelten kell
visszafizetni a központi költségvetésnek. A társulási hozzájárulást az elszámolás keretében
lakosságszám és időarányosan kell visszafizetni, kivéve ha a külön megállapodás másként
rendelkezik.
(2) A kilépőönkormányzat köteles a kilépőönkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó
támogatásnak megfelelőösszeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.
8. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthetőel,
kivéve ha
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó
ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési
szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon
kapcsolódott, vagy
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintűellátásának megszűnése esetén amennyiben a
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi
önkormányzat tulajdonába kerül.
X.
Adatszolgáltatási-tájékoztatási-információs rendszer
1.) A Többcélú Társulás térségi feladat ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési
feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében
információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan.
2.) Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához,
adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési
önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak.
3.) A Többcélú Társulás térségi informatikai rendszere keretében:
- a társulás tájékoztatási rendszerét
- ágazati információs rendszereket
működtet.
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4.) A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek.
5.) Ágazati információs rendszerek:
a) intézményi(közoktatási, szociális) információs rendszer,
b) településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer,
c) környezetvédelmi információs rendszer,
d) pályázatfigyelési rendszer.
A Tanács folyamatosan közé ill. nyilvánossá teszi:
a) a társulás alapdokumentumait (társulás megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Ügyrend,
külön megállapodások),
b) a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket
c) egyéb közérdekűadatokat (költségvetés, beszámoló)
XI.
KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER
1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési
önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival,
egyéb társulásaival.
2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervekkel, a lakosság önszerveződőközösségeivel.
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel,
intézményekkel.
4. Tájékoztatási kötelezettség:
(1) A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásról, a Tanács munkájáról, a tanácsban
képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen
tájékoztatást adnak.
(2) A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább két alkalommal a települési önkormányzat
közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett
tevékenységükről a lakosságnak.
5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a
társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó
közérdekűadatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság
önszerveződőközösségei tájékoztatására.
XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, valamint a területfejlesztés
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak.
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2. A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési
önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával válik
hatályossá.
3. A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik:
- a Többcélú Társulás tagjainak lakosságszáma, és szavazatarányok, (1. számú melléklet),
- a társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok,(2. számú melléklet)
- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (3. számú melléklet)
Függelékek:
- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék)
- a társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék)
4. A Társulási Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező
dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.
5. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
6. Kistérség: a települések között létezőfunkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján
lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.
7. A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a
társulás működése során esetlegesen felmerülővitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre.
A jogvita eldöntésére Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
XIII.
ÁTMENETI, VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Szolnoki Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei kötelezettséget
vállalnak arra, hogy
a) a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló
244/2003.(XII.18) Korm. Rendelet 8. §-a szerinti mellékletbe foglalt Szolnoki Kistérség
határain belül egy többcélú kistérségi társulást alakítanak,
b) a társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe a Szolnoki Kistérséghez tartozik,
c) a területfejlesztéssel összefüggőfeladatokat a többcélú kistérségi társulás keretén belül a
kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével a többcélú kistérségi
társulások 2004. évi ösztönzőtámogatásáról szóló pályázat benyújtásától számított legalább 3
évre szólóan, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. Amennyiben a társulás a
többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönzőtámogatásáról szóló pályázat benyújtásától
számított 3 éven belül megszűnik illetve nem látja el a kistérség valamennyi településére
vonatkozóan a területfejlesztési feladatot, az ezen pályázat keretén belül kapott támogatást a
tagtelepülések lakosságszámának arányában kötelesek a támogató részére visszafizetni.
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Záradék:
A Szolnok Kistérség Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei
a Megállapodást határozataikban- Besenyszög a ../2007.(…..) sz. határozatával, Csataszög a
…/2007.(…..) sz. határozatával, Hunyadfalva a ../2007.(…..) sz. határozatával, Kőtelek a
../2007.(…..) sz. határozatával, Martfű az ../2007.(…...) sz. határozatával, Nagykörű a
../2007.(…...) sz. határozatával, Rákóczifalva a …/2007.(…..) sz. határozatával, Rákócziújfalu
../2007.(…..), Szászberek a …/2007.(…...) sz. határozatával, Szolnok a …/2007.(…...) sz.
határozatával, Tiszajenőa ../2007.(…….) sz. határozatával, Tiszasüly az ../2007.(……..) sz.
határozatával, Tiszavárkony a ../2007.(…...) sz. határozatával, Tószeg a …/2007.(…….) sz.
határozatával, Újszász a ../2007.(…...) sz. határozatával, Vezseny az …./2007.(……..) sz.
határozatával, Zagyvarékas a ../2007.(…...) sz. határozatával- jóváhagyták.
Szolnok, 2007. július -augusztus
Település

Polgármester

Jegyző

Besenyszög

………………….
Balogh Zoltán

…………………..
Munkácsi György

Csataszög

………………….
Pomázi Ferenc

………………….
Dr.Varga Zoltán

………………….
Vékonyné Házi Eszter

………………….
Bózsóné Dr.Pravda Erzsébet

Kőtelek

………………….
Dr.Böhmer Péter

………………….
Bózsóné Dr.Pravda Erzsébet

Martfű

………………….
Dr.Bakonyi Péter

………………….
Balogh Edit

Nagykörü

………………….
Dr.Veres Nándor

………………….
Dr.Varga Zoltán

Rákóczifalva

………………….
Tóth Lajos

………………….
Dr.Varga János

Rákócziújfalu

………………….
Kecskés János

………………….
Dr.Bartók László

Szászberek

………………….
Vasas Zsuzsanna

………………….
Bakó Krisztián

Szolnok

………………….
Szalay Ferenc

………………….
Dr.Szakali Erzsébet

Tiszajenő

………………….
Puskás Béla

………………….
Gyapjasné Sepsi Erzsébet

Hunyadfalva
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Tiszasüly

………………….
Pollák Tibor

………………….
Pál Imre

Tiszavárkony

………………….
Mészáros Zoltán

………………….
Hatvani Júlia

Tószeg

………………….
Papp István

………………….
Hasznosné Dr.Nagy Ágnes

Újszász

………………….
Molnár Péter

………………….
Boros Péterné

Vezseny

………………….
Hatvani Lajos

………………….
Balláné Berecz Enikő

Zagyvarékas

………………….
Agócs Gyula

………………….
Jenesné Paróczai Erika

A Társulási megállapodás 1. számú melléklete lakosságszám és szavazatarány
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai
Település

Székhelye

Lakosságszáma

Szavazati arány

(2006. 01. 01.)

Besenyszög Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csataszög Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Hunyadfalva Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kőtelek Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
MartfűVáros
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
NagykörűKözség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Rákóczifalva Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5071 Besenyszög, Dózsa 3560
Gy. út 4.

1

5064 Csataszög, Szebb 334
Élet út 34.

1

5063 Hunyadfalva, Árpád 254
út 22.

1

5062 Kőtelek, Szabadság 1749
út 1.

1

5435 Martfű, Szent István 7297
tér 1.

1

5065 Nagykörű, Május 1 1738
út 1.

1

5618

1

5085Rákóczifalva,
Szabadság tér 2.
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Rákócziújfalu Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szászberek Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szolnok Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyűlése
TiszajenőKözség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tiszasüly Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tiszavárkony Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Tószeg Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Újszász Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Vezseny Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Zagyvarékas Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5084
Rákócziújfalu, 2099
Sallai út 26.

1

5053
Szászberek, 975
Kossuth L. út 197

1

5000 Szolnok, Kossuth 76516
tér 9.

1

5094 Tiszajenő, Vasút út 1639
11.

1

5061 Tiszasüly, Kiséri út 1721
47.

1

5092
Tiszavárkony, 1668
Endre király út 37.

1

5091 Tószeg, Rákóczi út 4758
37.

1

5052 Újszász, Szabadság 6785
tér 1.

1

5093 Vezseny, Templom 726
út 1.

1

5051
Zagyvarékas, 3910
Rákóczi út 56.

1

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása lakosságszáma összesen: 121.347

IX. napirendi pont:
Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt pályázatok benyújtására és az önerők biztosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, a
pénzügyi, a városfejlesztési, és a városgazdálkodási bizottság amelyek támogatják az
előterjesztés elfogadását.
Az oktatási bizottság a közgyűlést megelőzően véleményezte az előterjesztést, melyet támogat.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

191/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyűhozzáférés
a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, pályázatok benyújtására és az önerő
k
biztosítására (Aranyi Sándor úti óvoda akadálymentesítése)
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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, az Aranyi Sándor úti óvoda
akadálymentesítése címűpályázatát benyújtja.
2.) A Közgyűlés a fejlesztés 8.444.172- Ft teljes bekerülési költségéből 844.417-Ft önerőt
Szolnok Város a 2008. évi költségvetésének terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés a tervezői költség pályázatban nem elszámolható részére, 253.218 Ft összegre
kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 29.
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
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

192/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyűhozzáférés
a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, pályázatok benyújtására és az önerő
k
biztosítására (Egyesített Szociális Intézmény Kaán Károly úti épületének
akadálymentesítése)
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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, az Egyesített Szociális Intézmény Kaán
Károly úti épületének akadálymentesítése címűpályázatát benyújtja.
2.) A Közgyűlés a fejlesztés 33.802.995 Ft teljes bekerülési költségéből 8.802.995-Ft önerőt
Szolnok Város a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés a tervezői költség pályázatban nem elszámolható részére, 775.554 Ft összegre
kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 29.
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
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

193/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyűhozzáférés
a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt pályázatok benyújtására és az önerő
k
biztosítására (Szent Györgyi Albert Általános Iskola akadálymentesítése)
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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, a Szent Györgyi Albert Általános Iskola
akadálymentesítése címűpályázatát benyújtja.
2.) A Közgyűlés a fejlesztés 45.748.805-Ft teljes bekerülési költségéből 20.748.805-Ft önerőt
Szolnok Város a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés a tervezői költség pályázatban nem elszámolható részére, 1.030.867 Ft
összegre kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 29.
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
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

194/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyűhozzáférés
a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt pályázatok benyújtására és az önerő
k
biztosítására (Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése)
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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Akadálymentesítés (Egyenlőesélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címmel kiírt, a Vásárhelyi Pál Közgazdasági
Szakközépiskola akadálymentesítése címűpályázatát benyújtja.
2.) A Közgyűlés a fejlesztés 33.209.642-Ft teljes bekerülési költségéből 8.209.642-Ft önerőt
Szolnok Város a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés a tervezői költség pályázatban nem elszámolható részére, 762.872 Ft összegre
kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére.
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. augusztus 29.
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

X. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok, Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészíttetésére, a kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lefolytatására és az ehhez szükséges források biztosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési és a
városgazdálkodási bizottság. A városfejlesztési bizottság az előterjesztés elfogadását
támogatta, a pénzügyi és a városgazdálkodási bizottság nem támogatta.
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K é r d é s:
Radócz Zoltán: 2006. évben elindította a város Szolnok hosszú távú városfejlesztési koncepció
készítését, amely – információja szerint – szakhatósági egyeztetési folyamatban van. A kérdése
az, hogy ez a folyamat hol tart. Információja szerint készült is egy anyag, az miért nincs a
képviselők előtt, és milyen viszonyban áll a jelenlegi előterjesztéssel. Most van folyamatban
egy hosszú távú városfejlesztési koncepció készítése, amelyre megvan a forrás a
költségvetésben, és októberben lesz a lezárása. Nem értette, miért kell egy újat elindítani, illetve
miért ennyi a költsége, amennyi megvan jelölve, valamint mikor fejeződik be, és miért ilyen
sürgős.
Szalay Ferenc: Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumból érkezett anyag. A
miniszter úr a vele folytatott tárgyaláskor már jelezte, hogy lesz egy anyag, ami alapján a
stratégiát el kell készíteni, azért hogy lehessen pályázni azokra a városi rehabilitációs
programokra, amelyek külön a Megyei Jogú Városoknak jelenik meg az operatív
programokban. Most másról van szó. Ez az Integrált Városfejlesztési Stratégia a város
bármely területén megjelenő fejlesztési elképzeléseket hangolja össze, de konkrétan
megfogalmazva, hogy mit is szeretnének a rehabilitációban.
Pataki Ferenc: Korábban a közgyűlés tárgyalt egy olyan anyagot, ami részletesen
meghatározta a tervezett koncepció készítésének metodikáját, időigényét. Ebből kitűnt, hogy
ennek a hosszú távú városfejlesztési koncepciónak a jóváhagyása 2007. novemberében fog
megtörténni. Az anyag elkészült. A rendezési tervekhez hasonlóan kiküldésre került
véleményezésre az államigazgatási szerveknek, közmű-szolgáltatóknak, civil szervezeteknek,
több mint 60 helyre. A vélemények beérkeztek, a kiértékelés most folyik. A városfejlesztési
koncepció és az említett stratégia több ponton eltér. Ismertette a jellemzőkülönbségeket,
eltéréseket. A költségekről elmondta, hogy egy nyugat dunántuli város esetében ennek az
elkészítése 23 millió forintba került, egyébként 60 munkanapot igénylő, 5 szaktervezőés
ugyanennyi segítőmunkája szükséges.
V é l e m é n y e k:
Radócz Zoltán: Meglepetés számára, hogy előbb lesz egy stratégia októberben, mintegy
koncepció, amit elfogad a város. Azt támogatja, hogy a közgyűlés által elfogadott koncepció
legyen felhasználva. Most viszont kételyei vannak, hogy a kettőt párhuzamosan kell csinálni.
Dr. Bozó Andrea a polgármester által aláírt – 2007. június 20-i keltezésű– levelet ismertette.
Emlékeztetőül elmondta, hogy egy korábbi időszakban a létezőkoncepciók integrálásra
kerültek azért, hogy áttekinthetőbbé válljanak. Az ismertetett levél lehetőséget nyújtott arra,
hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiába bárki tegyen javaslatot, tehát ez minden
képviselőelőtt nyitott volt. Nem lehet meglepetés, hogy most ennek a stratégiának a
megtervezésére, összedolgozására egy pályázatot szeretne kiírni az önkormányzat. Fontos
lépésről van szó a város fejlesztése szempontjából. Szinkronban van azzal a városfejlesztési
hosszú távú koncepcióval, amely jelenleg folyamatban van, hiszen az önkormányzat
szakemberei is együttműködnek és a képviselők tehetnek mind a két koncepcióra javaslatot.
Javasolta az előterjesztés elfogadását.
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Radócz Zoltán: Nem az integrált városfejlesztési stratégia megkérdőjelezéséről van szó,
hanem van egy folyamatban lévőanyag, amelyről egyeztetések folytak és el is készült. Erről
még nem tud a közgyűlés semmit, és már egy újabb indul el. Ha a testület jóváhagyná a
hosszú távú városfejlesztési koncepciót és erre alapozva készülne a stratégia, az lenne a
helyes lépés. Nem arról van szó, hogy erre nincs szükség, hanem időbeni problémák vannak.
Szalay Ferenc: Az elhangzott véleményekből az derült ki, hogy szükség van a stratégiára. Ezt
a minisztérium találta ki azért, hogy pályázni lehessen a forrásokra. Nincs stratégia, nem lehet
pályázni. Sopron városa 23 millió forintot költött erre, de sorolható lenne más város is.
Szolnoknál előny az, hogy korábban lett elkezdve a munka. A korábban megtartott
egyeztetésen a szocialista frakció nem jelent meg. Ha megjelent volna, akkor azzal is tisztába
lennének, hogy az akcióterv és annak kiegészítésére szolgáló projektek kell hogy lebontva
mindenféle intézkedésig megjelenjenek egy ilyen tervben. Az hogy ez mennyibe kerül, most
még nem lehet pontosan tudni. Egy keretösszeg lett megszabva, ugyanis ezt meg kell
pályáztatni. Erről szól a közbeszerzés. Van egy un. pályázati előkészítőalap, amelyből ezeket
a forrásokat visszakapja az az önkormányzat, amelyik a pályázatokat megnyeri.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

195/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok, Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészíttetésére, a kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lefolytatására és az ehhez szükséges források
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:
Szolnok Megyei Jogú Város a "Szolnok, Integrált Városfejlesztési Stratégia" programot
elkészítteti az ehhez szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, illetve a program
elkészítéséhez és a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges anyagi forrásokat
20.000.000.- Ft. keretösszeg erejéig a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2007. szeptember 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
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
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XI. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok a Tisza Fővárosa komplex turizmusfejlesztési projekt
előkészítéseként, a Tiszaliget alapközműveinek bővítésének megterveztetéséhez, a
közbeszerzési eljárások lefolytatásához és az ehhez szükséges források biztosításához
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési, valamint a
városgazdálkodási bizottság. A pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság támogatja az
előterjesztés elfogadását. A városgazdálkodási bizottság nem támogatja.
Kérdések:
Csák László: 2007. január 25-én elfogadásra került Szolnok Megyei Jogú Város rövidtávú
városfejlesztési akcióterve 2007-2008-as időszakra, amiben a projektek felsorolása között a
turizmus fejlesztésnél az szerepelt, hogy Szolnok a Tisza fővárosa komplex fejlesztési projekt.
Itt felsorolták, hogy ez áll a Damjanich rekreációs szabadidősközpont és sportuszoda
fejlesztéséből, gyógyszálloda építéséből a Tiszaligetben, élményfürdő fejlesztéséből a
Tiszaligetben, történelmi gyaloghíd megépítése csak forráslehetőség esetén. Jelen
előterjesztésben a következőelemek szerepelnek: gyalogos- és kerékpáros híd építése,
rekreáció ellátást javító Tiszaliget termál, rekreációs és sportközpont, közműbővítések. A
kérdése az, hogy a januárban elfogadott projekt elemek milyen döntés alapján változtak meg.
Dr. Füle István: Kiemelt három kulcsszót – gyalogos híd, Tiszaliget, közműhálózat – és az
jutott az eszébe, hogy van már ilyen híd, ami közműhíd és a Zagyván található, egyben
gyaloghíd is. A kérdése az, hogy ez a három dolog össze lett kötve és közműhíd lesz
tervezve a Tiszára, gyalogos hídként?
Dr. Szegedi Károly: A gépjárműparkolók építése is szerepel a projekt elemek között. A
kérdése az, hogy a gépjárműkapacitásokat mihez igazítják, a jelenleg meglévő
létesítményekhez, vagy a tervezett létesítményekhez? A labdarugóstadion és tartozékainak
parkolóhely igényét milyen szinten fogják tervezni?
Szalay Ferenc: Csák László kérdésére elmondta, hogy az lett megküldve a Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, ami egységes egészben az előterjesztésben is szerepel. Több részből
álló projektről volt szó, amiben része volt valóban a gyaloghídtól a Damjanich uszodáig a
strandfürdőfejlesztésen át, alapközmű-fejlesztésen keresztül, ami meg lett fogalmazva annak
idején. A Regionális Fejlesztési Tanács tovább javasolta, hogy mehessen a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség elé, hogy döntés szülessen arról, hogy nagyprojektként támogatja,
vagy nem támogatja a megküldött anyagot. Ezt követően a javaslat a kormány elé került. A
projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szűkítette, és azt fogadta el a kormány.
Pályázatként az alapközmű-fejlesztés és a Tiszaligeti strandfürdőfejlesztés maradt. Felmerül
a kérdés, hol volt a lobbi erő, hogy a többit ne vegyék ki, hogy az innovációs fejlesztési
elképzelés ne az ágazati programokba kerüljön, hanem a nagy és kiemelt projektek között
maradjon. A gépjármű-parkolással kapcsolatban elmondta, hogy mindenféleképpen meg kell
oldani a parkolási problémákat. Erre most pályázni nem lehet. Abban a pillanatban, amikor
lehetőség lesz pályázati pénzhez jutni, azt meglépik. A megoldás az lehetne, ha teljesen
megszűnne a Tiszaligetben a gépjárműforgalom, akkor valószínűleg lesz olyan vállalkozó, aki
például mélygarázzsal oldaná meg a gondot. Természetesen helyet kell biztosítani a szálloda,
a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, a Campus gépjármű-forgalmának. A városban nem
közműhíd, hanem gyaloghíd lesz, ami ha kell, akkor akár közműveket is át tudni vinni a
Tiszán.
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V é l e m é n y e k:
Csák László: Ha a Damjanich rekreációs szabadidőközpont és sportuszoda fejlesztése,
gyógyszálloda építése a Tiszaligetben, élményfürdőfejlesztése a Tiszaligetben, és történelmi
török gyaloghíd megépítése – csak forráslehetőség esetén - lett szerepeltetve, akkor ezekből
meggyőződése, hogy csak egy nyelvész tudna szűkíteni, nem építészeti szakember olyan
programokat, amiből az lesz, hogy gyalogos- és kerékhíd építése. A projekt másik eleme, a
város rekreációs ellátását javító Tiszaligeti termál-, rekreációs és sportközpont kapcsán
valószínűleg úgy történt a szűkítés, hogy a Damjanich rekreációs szabadidős központnál a
Damjanich szó lekerült és a Tiszaliget lett hozzátéve. Nem értette a szűkítéseket.
Radócz Zoltán: Tudomása szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség semmit nem szűkített a
projekten. A honlapon május 31-i döntés olvasható, ami 3,7 milliárd forintról szól. A régió
erre az összegre továbbitotta a projekteket pontos tartalommal. A régió szűkíthetett, de a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem. A kérdés az, hogy május végén mit küldött el Szolnok
város, és hogy abban szerepelt-e a Damjanich uszoda, vagy nem. Fontos, hogy a közgyűlési
döntésnek megfelelőprojekt, vagy a szűkített lett megküldve.
Hegmanné Nemes Sára ismertette, hogyan történik a projektek előkészítése és annak a
megszavazása a Regionális Tanácsban. Az ismertetés után elmondta, hogy „futás van az
események után” és hetekig kérték a Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a kormány
által konkrétan elfogadott regionális akciótervet adja meg, mivel több változás is előfordult az
információs csatornákon. Elmondta még, hogy az egyedi projekteket előzetes zsűri bírálta, aki
megmondta, hogy melyeket nem fogja elfogadni. Megjegyezte még, hogy minden esetben
kormánytöbbségűdöntnökök voltak. Ezek után örömmel vették, a „Szolnok a Tisza fővárosa”
projektből a két elem bennemaradhatott, és hogy 53 millió forint rendelkezésre áll a pályázat
előkészítésére. Az a milliárdos összeg, ami az 5-ös prioritásban a belvárosi rehabilitáción
szerepel, arra sem volt írásos anyag, előzetes döntés. Felolvasták és szóban ismertették az
NFÜ üzenete alapján a megyei jogú városoknak lesz 4,0 milliárd fordint pályázat
előkészítésre és az 1-es prioritás címűpályázat előkészítési összeget kapják meg a megyei
jogú városok. Elmondta, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok utasítás alapján történtek nagyon
sok esetben, ennek ellenére minden egyes területen a pályázati pénz megszerzése a cél.
Szalay Ferenc: Megerősítve az előzőhozzászólást elmondta, hogy mindig olyan helyzet előtt
áll a Regionális Fejlesztési Tanács, amikor „még ősem tudja, hogy mit fog elmondani a
következőharmadik napon.” A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az, aki meghatározza a
dolgokat, és hogy merre lehet továbbmenni. Arról természetesen dönteni kell, ha szűkítenek,
akkor az hogyan legyen. Ezekben a kérdésekben előre kell lépni, és szükséges a megegyezés.
Példaként említette, úgy tűnt, hogy Jászberénnyel sikerült megegyezni az innovációs központ
fejlesztésben, és mind a két innovációs központ fejlesztése bennemaradt a kiemelt nagy
projektek között, viszont érdekes módon a szolnokit sikerült „kiszórni”, a jászberényi viszont
bennemaradt, továbbfejlesztendőnek. Meggyőződése, hogy nagyobb és komolyabb lobbierő
kell, nemcsak a szöveg szintjén, amivel elérhetőek lennének, hogy a projektek
bennemaradjanak. Megjegyezte, hogy 26 db pályázatból 1 db maradt benne.
Csák László: Úgy tűnik, hogy számonkérés van, holott nem volt ismert az, hogy mikor és
hogyan változott meg az eredeti akcióterv. Ha időben jutnának megfelelőinformációhoz,
nagyobb lehetne az együttműködés, de ehhez viszont ismerni kell a változásokat. Ha időben
és pontosan ismert, hogy mi az amit képviselni kell, akkor lehet hogy a saját megyei
képviselőkkel is tudnak konzultálni. Szükséges az, hogy érdemi legyen a párbeszéd, és az
együttműködés.
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Radócz Zoltán: Májusban a hónap végén volt a közgyűlés. Annyit a közgyűlés megérdemelt
volna, hogy azon az ülésen a képviselők tájékoztatást kapjanak, hogy a januári döntéshez
képest milyen változások történtek, és erről döntés is született volna. Ez kimaradt. Januárban
az a kérés fogalmazódott meg, hogy azok a projekt legyen tovább víve, amik meg lettek
fogalmazva. A szűkítésből, annak okából viszont kimaradt a közgyűlés.
Ferenczné Teleky Éva: Az elhangzottak alapján elmondta, hogy két résztvevője van minden
működésnek. Van egy probléma helyzet, amiből most az egyik oldal „mossa a kezét”. Kérte,
hogy mindenki vegye tudomásul azokat az erőfeszítéseket, amik megtörténtek a projekt
éltrehívásában, továbbvitelében. Nem kell mindig a másik lépésére várni. Lehet, hogy
tájékoztatni is lehetett volna, de a másik félnek kérdezni is lehet, és mehet az információ után.
Mindkét oldalról éljenek az egyeztetés lehetőségével, ne csak az egyik oldaltól legyen elvárás.
Tudomása szerint a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos egyeztetésen a baloldal
képviselete nem vett részt. Mind a két oldal tegye meg az összes lépést, ami elvárható a város
fejlődése érdekében.
Szalay Ferenc visszautasította azt a kijelentést, hogy nincs egyeztetés. Pontosan ismert volt,
hogy milyen projektek mennek tovább és az is ismert, hogy ezekben a kérdésekben sem a
megyei közgyűlés elnökei, sem a polgármesterek, ha a kormányzat úgy akarja nem
dönthetnek. Összegezve elmondta, hogy megvannak az egyeztetések. Azok a célok, amik nem
maradtak a nagy projektben, azok pályázati úton továbbvihetők. Mindenre lehet pályázni.
Lehet hídra, fürdőre, romatelep-felújításra. Az akcióterv meghatározza, hogy mi legyen a
legfontosabb, azon kell végigmenni. El fog készülni a 10 éves integrált városfejlesztési
stratégia. Megítélése szerint ennél többet nem lehet tenni. Természetesen tüntetni lehetett
volna, és a 17 települést kihívni az utcára, amikor a céljellegűdecentratlizált támogatás, az
úthálózat-fejlesztési támogatások sorsát sikerült a régióban úgy eldönteni, hogy pont az
ellenkezője volt, mint amit a kistérségek elfogadtak. Nem kapott támogatást Rákóczifalva,
Martfű, Tiszasüly. 17 település megegyezését borította fel a Regionális Fejlesztési Tanács.
Mindezeket figyelembe véve nem értetette a számonkérését. Azt elfogadta, hogy nem
mindenben kell egyetérteni a különbözőelképzelésekben, de azt amit a város fejlődése
érdekében csinálni kell, azt lehet nem támogatni, de azt nem hiszi, hogy nem lehet
megegyezni.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

196/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok a Tisza Fő
városa komplex turizmusfejlesztési projekt
elő
készítéseként, a Tiszaliget alapközműveinek bővítésének megterveztetéséhez, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához és az ehhez szükséges
források biztosításához
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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Szolnok Megyei Jogú Város a "Szolnok a Tisza Fővárosa" komplex turizmusfejlesztési projekt
előkészítéseként, a Tiszaliget alapközműveinek bővítését megtervezteti, a közbeszerzési
eljárásokat lefolytatja. A tervezéshez, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges anyagi
forrásokat 30.000.000.- Ft. keretösszeg erejéig a 2007. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2007. szeptember 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
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói

XII. napirendi pont:
Előterjesztés az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívására
Projekt-koncepció benyújtására
Szalay Ferenc kérte az előterjesztésben és a határozati javaslat 4. pontjában szereplőtáblázat
önrész összesen sorát 56.631.250.- Ft-ra módosítani.
A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési, valamint a városgazdálkodási
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Az oktatási bizottság a közgyűlést megelőzően véleményezte az előterjesztést, amely támogatta
az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:
Dr. Szakali Erzsébet határozathozatalt követően pontosította a szavazati arányt: 23 igen
szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a közgyűlés a határozatot.
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197/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívására
Projekt-koncepció benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990 évi LXV. Tv. 80.§.(1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az EGT
Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett
pályázati felhívásra az alábbi projekt-koncepció benyújtását támogatja:
Projekt címe:
Környezet, mint érték
környezettudatos nevelése

az

oktatásban,

Szolnok

és

Békéscsaba

lakosságának

Kiemelt terület:
Környezetvédelem
Célterületek:
- Környezettudatos nevelés
- A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása
Főpályázó: Klenk Energetika Kft.
2. A projekt ötlet benyújtásához szükséges indítási költséghez Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata 50.000,-Ft + Áfa kötelezettséget vállal az oktatási alap terhére, melyet a
projektgazda részére átutal.
Határidő: 2007. szeptember 10.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3. A projekt ötlet pozitív elbírálása esetén a pályázat elkészítéséhez szükséges fedezetéből a
Szolnokra jutó rész biztosítására maximum 33.000 Euro erejéig kötelezettséget vállal a 2008.
évi költségvetés terhére.
Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadásának napja
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. A projektben résztvevőpartnerek részvételi aránya, tervezett költségmegosztás:
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Részvételi
arány
Békéscsaba M. J. V.
Önkormányzata

30%

Szolnok M.J.V.
Önkormányzata

30%

Klenk Energetika Kft.

20%

Kerling Mérnöki Iroda

20%

Összesen:

100%

Teljes projekt
költsége
(ezerEuro)
666,5- EUR
170.790.625,- Ft

Támogatás
(ezerEuro)

Önrész
(ezerEuro)

600- EUR
153.750.000,- Ft

66,5-EUR
17.040.625,- Ft

666,5- EUR
170.790.625,- Ft

600- EUR
153.750.000,- Ft

66,5-EUR
17.040.625,- Ft

444- EUR
113.775.625,- Ft
444- EUR
113.775.625,- Ft
2.221- EUR
569.132.500,- Ft

400- EUR
102.500.000,- Ft
400- EUR
102.500.000,- Ft
2.000- EUR
512.500.000,- Ft

44,-EUR
11.275.000,- Ft
44,-EUR
11.275.000,- Ft
221 -EUR
56.631.250,- Ft

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a településre jutó önrészt a pályázat pozitív
elbírálása esetén a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadásának napja
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
5. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy
szándéknyilatkozatot írjon alá a projekt ötlet elkészítése előtt Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, a Klenk Energetikai Kft-vel, valamint a Kerling Mérnöki Irodával a
projektben való együttműködésről.
Határidő: 2007. szeptember 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
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

XIII. napirendi pont:
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.
évi fordulójához történőcsatlakozásról
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint a
pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

198/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Bursa Hungarica Felső
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához történőcsatlakozásról
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 kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához és
felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
2.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi felsőoktatási önkormányzati szociális
ösztöndíj pályázati rendszer 2008. évi fordulójára 12.000.000.-Ft-ot, azaz tizenkétmillió 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

XIV. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város játszótéri programjának támogatásával kapcsolatos
közérdekűcélra történőkötelezettségvállalásról szóló támogatási szerződés jóváhagyására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási, valamint a pénzügyi
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
V é l e m é n y:
Csák László: Minden játszótér felújítását támogatják, de megjegyezte, hogy miután a
költségvetés felfüggesztette az ilyen jellegűprogramokat, célszerűlenne a konszenzussal
elfogadott fejlesztési program ütemében továbbhaladni.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

199/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok város játszótéri programjának támogatásával kapcsolatos
közérdekűcélra történőkötelezettségvállalásról szóló támogatási szerző
dés
jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a határozat mellékletét képező Szolnok város játszótéri programjának
támogatásával kapcsolatos közérdekűcélra történőkötelezettségvállalásról szóló támogatási
szerződést jóváhagyja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságai
Farkas Gábor vezérigazgató-helyettes, CIB Bank Zrt.

199/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Szolnok város játszótéri program támogatásával kapcsolatos
közérdekűcélra történőkötelezettségvállalásról
amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (továbbiakban:
Kedvezményezett), képviseli: Szalay Ferenc polgármester
másrészről
CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 414. (továbbiakban: Felajánló), képviseli: Magyar
László senior ügyvezetőigazgató és Brenner Zsuzsa osztályvezetőközött az alábbiak szerint:
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I. Bevezetőrendelkezések
A SzerződőFelek megállapítják, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdés szerint a Kedvezményezett feladata a közterületek fenntartása,
közösségi tér biztosítása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
II. Megállapodás tárgya
1. A SzerződőFelek fontosnak tartják a város játszótéri programjának támogatását, ezen belül:
a) új eszközök kihelyezését,
b) meglévőjátszóterek körbekerítését,
c) ütéscsillapító felületek kialakítását.
2. A II.1. pontban meghatározottak érdekében a SzerződőFelek megállapodnak, hogy 2007.
december 31-ig a Szolnok, Fiatalok Háza melletti játszótér építését, Tisza-parki és Botár I. úti
játszóterek bekerítését, a Tisza-parki játszótér ütéscsillapító felületek kialakítását és homokozó
kihelyezését valósítják meg.
3. A Felajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés II.1. pontjában és a II.2.
pontjában foglaltak előkészítése és megvalósítása érdekében összesen 12.000.000,-Ft-ot, azaz
Tizenkettőmillió forint összeget utal át 2007. szeptember 30-ig a Kedvezményezettnek az OTP
Bank Rt-nél vezetett 11745004-15408930 számú bankszámlájára.
4. A Kedvezményezett a II.3. pontban megjelölt összegűkötelezettségvállalást elfogadja,
valamint ezen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a közérdekű célra történő
kötelezettségvállalás a gyermekek biztonságát, mozgáskoordinációjuk fejlesztését segíti elő.
5. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a
II.3. pontban megjelölt cél megvalósítására használja fel.
6. A Kedvezményezett köteles a II.3. pont szerinti célra történőfelhasználást igazoló hiteles
bizonylatokat a beruházás műszaki átadás-átvételét, illetve a feladatok megvalósulását követő
30 napon belül a Felajánlónak megküldeni.
7. Amennyiben a Kedvezményezett a II.3. pont szerinti rendelkezésre bocsátott összeget nem
használja fel, vagy az nem a megjelölt célra került felhasználásra, illetve a II.6. pontban
meghatározott határidőn belül a felhasználást igazoló hiteles bizonylatokat nem küldi meg a
Felajánlónak, köteles a kötelezettségvállalás összegét az elszámolási határidőt követő30 napon
belül visszatéríteni a Felajánló részére.
III. Vegyes rendelkezések
1. A szerződés teljesítése során a SzerződőFelek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a
megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban
hatályosak, amennyiben azokat a felek írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott tértivevényes
levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és aláírt irat.
2. A SzerződőFelek nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi
személyek jogosultak:
- Kedvezményezett nevében nyilatkozattételre jogosult:
Szalay Ferenc polgármester
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
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- Felajánló nevében nyilatkozattételre jogosult:
Magyar László senior ügyvezetőigazgató és
Brenner Zsuzsa osztályvezető
1027 Budapest, Medve u. 414.
A jövőben nyilatkozattételre a Kedvezményezett részéről mindenkor Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármestere, a Felajánló részéről a mindenkori cégjegyzésre jogosult személy(ek)
jogosultak.
3. A Szerződőfelek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre, 2007.
december 31-ig terjedőidőtartamra kötik.
4. A SzerződőFelek a közöttük felmerülővitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják
eldönteni. Az egyeztetőtárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő
jogvitáik esetére a szerződőfelek alávetik magukat a pertárgy értéktől függően a Szolnoki
Városi Bíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A szerződőfelek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezőt 6 egyezőpéldányban jóváhagyólag aláírták.
Szolnok, 2007…………………….

……………………………………..
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

…………………………………..
CIB Bank Zrt.

XV. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok, 774/3 hrsz-ú és a 774/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes
tulajdonba adásáról és ingyenes használatba adásáról szóló megállapodások módosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, amely támogatja
az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

91

200/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, 774/3 hrsz-ú és a 774/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba
adásáról és ingyenes használatba adásáról szóló megállapodások
módosításáról
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 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet szabályaira az alábbi határozatot hozza:
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az 51/2006. (II.23.) sz közgyűlési
határozat mellékletét képző, a 774/4 és a 774/3 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba
adásáról szóló megállapodás módosításával (jelen határozat 1. számú melléklete), és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 28.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
2. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az 52/2006. (II.23.) sz közgyűlési
határozat mellékletét képző, a 774/4 és a 774/3 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba
adásáról szóló megállapodás módosításával (jelen határozat 2. számú melléklete), és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 28.
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
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Szolnok Kossuth L. u.
2.)
200/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1. sz melléklete
Megállapodás
Ingatlan térítésmentes tulajdonba adásáról

mely létrejött egyrészről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5000 Szolnok,
Kossuth L. út 2., statisztikai törzsszám: 15408002-7511-321-16), képviseletében Fejér Andor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke (továbbiakban: átadó),
másrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.,
statisztikai törzsszám: 15408930-7511-312-16), képviseletében Szalay Ferenc polgármester
(továbbiakban: átvevő) között az alábbiak szerint:
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A Szolnok, 774/4 hrsz-ú, 2 ha 2106 m2 területű, „kivett kórház” megnevezésű, Városmajor út
32. szám alatti, és a 774/3 hrsz-ú, 2 ha 3595 m2 területű, „kivett épület és udvar” megnevezésű,
Szolnok, Városmajor út 32/A. szám alatti ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására
vonatkozóan 2006. március 21-én létrejött megállapodást az erre irányuló közös
megegyezésükkel az alábbiak szerint módosítják:
A 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Szerződő felek jelen megállapodás 1.) pontjában körülírt ingatlanokra külön
megállapodásban térítésmentes használatra vonatkozó jogot alapítanak a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat javára. Szerződőfelek kijelentik, hogy az ingatlan birtokbaadása
legkésőbb 2008. december 31-ig megtörténik. A birtokbaadásig az átadó, a birtokbaadástól
kezdődően az átvevőviseli az ingatlan terheit és élvezi az ingatlan hasznait.”
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Szolnok, 2007…………………………..

……………………………
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Fejér Andor
elnök
(átadó)

Szolnok, 2007…………………………..

……………………………
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szalay Ferenc
polgármester
(átvevő)

200/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 2. sz melléklete

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok,
Kossuth tér 9., statisztikai törzsszám: 15408930-7511-312-16), képviseletében Szalay Ferenc
polgármester, mint használatba adó (továbbiakban: használatba adó),
másrészről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth L. út
2., statisztikai törzsszám: 15408002-7511-321-16), képviseletében Fejér Andor, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke, mint használatba vevő (továbbiakban:
használatba vevő) között a Szolnok, Városmajor u. 32/A. sz. alatti, 774/3 hrsz-ú 2 ha 3595 m 2
kivett épület és udvar megnevezésűingatlan és a Szolnok, Városmajor u. 32. sz. alatti, 774/4
hrsz-ú 2 ha 2106 m2 alapterületűkivett, kórház művelési ágú ingatlan használatára az alábbi
feltételekkel:
A Szolnok, Városmajor út 32. szám (774/4 hrsz-ú, 2 ha 2106 m2 területű) és a Szolnok,
Városmajor út 32/A. (774/3 hrsz-ú, 2 ha 3595 m2 területű) ingatlanok ingyenes használatba
adására vonatkozóan 2006. március 21-én létrejött megállapodást az erre irányuló közös
megegyezésükkel az alábbiak szerint módosítják:
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A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2./ Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba és 2008. december 31-ig határozott
időre szól.”
A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6./ Használatba vevőlegkésőbb 2008. december 31-ig köteles az ingatlant üresen, tisztán
Használatba adó részére birtokba adni.”
A 7. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7./ Felek jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak a Használatba vevőJász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2008. december 31-ig fennálló ingyenes használatra vonatkozó
jogának az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzéséhez.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Szolnok, 2007…………………………..
……………………………
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Fejér Andor
elnök
(használatba vevő)

Szolnok, 2007…………………………..
……………………………
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szalay Ferenc
polgármester
(használatba adó)

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 15,00 órakor, befejeződött 17 óra 45 perckor.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

