JEGYZİKÖNYV

Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i
munkaterv szerinti nyílt ülésérıl

Az ülés helye:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,
Kossuth tér 9.)

Jelen vannak: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Dr. Bozó Andrea, Bozsányi István, Csala
Sándor Péter, Ferenczné Teleky Éva, Dr. Füle István, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné Dr.
Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Dr. Nemes
András, Palla Béla, Pálmai László, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Szabó István, Szalay
Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Dr. Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné,
Vörös Ádám képviselık ( 26 fı)
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint:
Csák László képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr.Szakali Erzsébet jegyzı, Dr.Sebestyén Ildikó aljegyzı
Pintér László, a Városi Civil Tanács delegáltja
Dr.Rácz Andrea, Hegedős János, Kéri József, Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatók, Pataki
Ferenc önkormányzati fıépítész, Fodor György, Csikós Sándor, Dr.Versitz Éva, Romhányi
Beáta, Szabó Róza, Simon Gábor, Ráczné Terenyei Márta, Dr.Lédeczi Barnabás, Ferenczi
Erika osztályvezetık
A jegyzıkönyvet vezette: Bajári Teodóra vezetı-tanácsos
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
7. napirendi pontnál:
Szőcs Miklós intézményvezetı
8., 12. napirendi pontoknál:
Bencsik Zsolt igazgató
9. napirendi pontnál:
Szabó Anikó delegált szülı
13. napirendi pontnál:
Bozsó Pál a kuratórium elnöke, Farkas Istvánné
könyvelı
14. napirendi pontnál:
Jóvér Zoltán, kuratórium elnöke
15. napirendi pontnál:
Jaczkó György a kuratórium elnöke
16. napirendi pontnál:
Andrási Imre, a kuratórium elnöke
17. napirendi pontnál:
Tornóczky György, a kuratórium elnöke, Tóth Lajos
könyvvizsgáló
18. napirendi pontnál:
Hajdu Ágnes, a kuratórium elnöke, Bíró Árpád
ügyvezetı-igazgató, Vári Imre könyvvizsgáló
20. napirendi pontnál:
Bíró Árpád ügyvezetı-igazgató
26., 27. napirendi pontoknál:
Szappanos József, a KEF elnöke
32. napirendi pontnál:
Tóth Ferencné, az egyesület elnöke
34., 35. napirendi pontoknál:
Andrási Imre ügyvezetı igazgató
37. napirendi pontnál:
Horváth István területi igazgató
Érdeklıdı állampolgár: 5 fı
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Szalay Ferenc köszöntötte a képviselıket, az ülésteremben jelenlévı érdeklıdıket,
meghívottakat.
Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint megjelent 26 fı képviselı, a Közgyőlés
határozatképes.
Tájékoztatást adott arról, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint a pótlólagosan
megküldött elıterjesztések, határozati javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét a
képviselık elérhetik a http://kozgyules.szolnok.hu címen, a nyílt ülés napirendi pontjai után a
fenti címen 43,. 44. napirendi pontként megtalálhatóak. Az egyes napirendekhez még
szükséges anyagokat, kiegészítéseket az aktuális elıterjesztések mögött találhatják meg,
melyekre a napirendek tárgyalásakor utalni fog.
A 2008. június 19-i Közgyőlési meghívóban szereplı napirendi pontok közül a következıket
javasolta törölni.
- Elıterjesztés a Kanizsa Tivadar Városi Tanuszoda mőködtetésére címő napirendi pontot.
Indoka: A feladatátszervezéssel járó költségek, és egyéb szakmai részletek további tisztázása
szükséges.
- Tájékoztató a 2006. október óta beadott pályázatokról címő napirendi pontot.
Indoka: Nagyon sok pályázatban most történnek a döntések. Véleménye szerint a
szeptemberi ülésre készül el az anyag.
- Elıterjesztés a közterület hasznosítását végzı rendszergazdával kötött együttmőködési
megállapodás jóváhagyásáról szóló napirendi pontot.
Indoka: A 14/2008. (V.8.) KR. rendelet jogharmonizációs felülvizsgálata során szükségessé
vált a közterület hasznosítását végzı rendszergazdával létesítendı együttmőködési
megállapodás újragondolása, további egyeztetése.
Ugyancsak az ismertetett címen érhetik el a munkaterv módosítására vonatkozó határozati
javaslatot 45. napirendi pontként.
- A 2008. I. félévi munkaterv június 19-i nyílt ülés napirendi pontjai közül javasolta törölni és
a 2008. december 18-i nyílt ülés napirendi pontjai közé felvenni:
- Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatára és aktualizálására címő napirendi pontot.
Indoka: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (5)
bekezdése szerint: „a települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a
társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz.”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az általa elfogadott
szolgáltatástervezési koncepciót – tekintettel a hamarosan várható
jogszabályváltozásra - csak 2008. december hónapban kívánja felülvizsgálni.

szociális
jelentıs

Szolnok Megyei Jogú Város 2005. évben elfogadott szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata során csak a jelenleg hatályos megyei szociális
szolgáltatástervezési koncepciót tudják figyelembe venni. A megyei szociális
szolgáltatástervezési
koncepció
felülvizsgálatát
követıen
elengedhetetlen
a
szolgáltatástervezési koncepció aktualizálása és a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval
történı összehangolása.
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A szociális törvény várható jelentıs változása (új szociális törvény), mely várhatóan az
Országgyőlés ıszi ülésszakán kerül elfogadásra, szintén azt eredményezi, hogy a szociális
szolgáltatástervezési koncepciót ismételten aktualizálni kell.
A 2008. I. félévi munkaterv június 19-i nyílt ülés napirendi pontjai közül javasolta törölni
határidı megjelölése nélkül:
- Beszámoló a 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott Környezetvédelmi Alap
felhasználásának elfogadásáról
Indoka: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2008. április 24-i ülésén tárgyalta a 2007.
évi költségvetési rendeletben jóváhagyott bizottságok kötelezettségvállalásai elıirányzatok
felhasználásáról szóló beszámolót. Ennek keretében számoltak be a Környezetvédelmi Alap
2007. évi felhasználásáról.
Kérdés:
Tóth Ferenc: Mi indokolja, hogy a 2008. évi „Szolnok Díszpolgára” cím adományozására
vonatkozó elıterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a Közgyőlés.
Szalay Ferenc: Felhívta Tóth Ferenc képviselı figyelmét, hogy most még csak a munkaterv
módosításáról kell dönteni, a napirendi javaslatok sorrendjérıl késıbb lesz a szavazás.
Hozzászólás a munkaterv módosítással kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 26 fı – 26 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

173/2008. (VI.19.) sz. Közgyőlési határozat
a Közgyőlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a Közgyőlés 2008. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 273/2007. (XI.29.) számú
Közgyőlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A 2008. június 19-i nyílt ülés napirendjei közül törli és a 2008. december 18-i ülés napirendi
pontjai közé felveszi.
- Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatára és aktualizálására címő napirendi pontot.
A 2008. június 19-i nyílt ülés napirendjei közül határidı megjelölése nélkül törli:
- Beszámoló a 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott Környezetvédelmi Alap
felhasználásának elfogadásáról címő napirendi pontot.
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
a képviselık helyben

Szalay Ferenc kezdeményezte a napirendi javaslatok (nyílt, zárt) elfogadását.
Kérdés:
Tóth Ferenc: Mi indokolja, hogy a 2008. évi „Szolnok Díszpolgára” cím adományozására
vonatkozó elıterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a Közgyőlés, hiszen ez megtisztelı a
jelöltek számára is.
Szalay Ferenc: Válaszában elmondta, hogy az SZMSZ 14. § (3) bekezdése alapján kitüntetési
ügyekben zárt ülést kell tartani.
Szavazást rendelt el a nyílt napirendi pontokról és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 26 fı – 26 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

174/2008. (VI.19.) sz. Közgyőlési h a t á r o z a t
a 2008. június 19-i munkaterv szerinti Közgyőlés nyílt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 12. § (3), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2008. június 19-i
munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
N a p i r e n d e k:
Nyílt ülésen:
1./ Elıterjesztés Szolnok város 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendelet
módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
2./ Elıterjesztés az épített környezet helyi védelmérıl szóló 40/2005.(X.6.) KR. rendelet
módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
3./ Elıterjesztés az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Elıadó: dr. Szakali Erzsébet jegyzı
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4./ Elıterjesztés a hirdetı berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
5./ Elıterjesztés a 104/2008. (IV.24.) sz. Közgyőlési határozattal elfogadott „Szolnok Hazavár
Program” Cselekvési Tervének végrehajtására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
6./ Elıterjesztés a "Szolnok Hazavár Program" keretén belül a mikrohitel önkormányzat általi
kamattámogatásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
7./ Elıterjesztés a Szolnok Városi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
8./ Elıterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata alapításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 363/2005. (IX.22.) sz. Közgyőlési határozat módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
9./ Elıterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
10./ Elıterjesztés a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
11./ Elıterjesztés a Szolnok város helyi parkolási rendjérıl szóló 17/2001.(V.24.) KR. sz.
rendelet módosításáról szóló 21/2008.(V.30.) KR. rendelet módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
12./ Elıterjesztés a 119/2008. (IV.24.) sz. Közgyőlési határozatokban foglalt feladatok
végrehajtására, az Intézményszolgálat költségvetésében szereplı karbantartási elıirányzatok
felhasználására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
13./ Elıterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2007. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására
Elıadó: Bozsó Pál, a kuratórium elnöke
14./ Elıterjesztés „Szolnok Város Közbiztonságáért”
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására
Elıadó: Jóvér Zoltán, a kuratórium elnöke

Közalapítvány

2007.

évi

15./ Elıterjesztés a „Katasztrófa Elhárításért Közalapítvány” 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadására
Elıadó: Jaczkó Gyögy, a kuratórium elnöke
16./ Elıterjesztés az „Esély a Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadására
Elıadó: Andrási Imre, a kuratóriumának elnöke
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17./ Elıterjesztés „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadására
Elıadó: Tornóczky György, a kuratórium elnöke
18./ Elıterjesztés a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadására
Elıadó: Hajdu Ágnes, a közalapítvány kuratóriumának elnöke
19./ Elıterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének elfogadására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

Önkormányzata

Közoktatási

20./ Elıterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrás átadására a
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
21./ Elıterjesztés a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezésére
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
22./ Elıterjesztés Szolnok város területén létesülı új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történı részvételének véleményezésére
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
23./ Elıterjesztés prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos,
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló támogatási szerzıdés jóváhagyására,
valamint közbeszerzési eljárás lefolytatására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
24./ Elıterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program TAMOP – 3.3.2/08/2 kódszámú
Esélyegyenlıségi Programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
25./ Elıterjesztés a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 3.4.2.-08/1
kódszámú pályázati konstrukció keretében az Egyesített Szociális Intézmény Kaán Károly úti
intézményegységének fejlesztéséhez az önerı biztosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
26./ Elıterjesztés az ESZA Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi
stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-A kódjelő pályázat
benyújtására és az önerı biztosítására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
27./ Elıterjesztés az ESZA Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi
stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-C kódjelő pályázat
benyújtására és az önerı biztosítására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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28./ Elıterjesztés az Államreform Operatív Program ÁROP 1.A.2 pályázat benyújtására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
29./ Elıterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására
vonatkozó pályázat kiírására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
30./ Elıterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek – Jubileum tér 5. felújítása
tárgyában az önkormányzati saját erı biztosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
31./ Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 16 település gesztora és
a Magyar Turizmus Zrt. között kötendı csípıszúnyog elleni 2008. évi védekezés támogatás
elfogadásának jóváhagyására
Elıadó: Szabó István alpolgármester
32./ Elıterjesztés a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által bérelt Szolnok, Nyúl
u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz.-ú ingatlan jelképes ellenértékő bérletére vonatkozó szerzıdés
módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
33./ Elıterjesztés a Szolnok, belterületi 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok (Mester úti laktanya)
hasznosítására vonatkozó feladatok meghatározására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
34./ Elıterjesztés a 0937/115 hrsz-ú Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képezı ingatlan
használatba adására létrejött megállapodás módosításának jóváhagyására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
35/ Elıterjesztés települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerzıdés
módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
36./ Elıterjesztés a Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása elnevezéső beruházás
költségvetésének módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
37./ Elıterjesztés az Energia Kiskincstár mőködésének értékelésére 1999-2007. közötti
idıszakban, valamint további mőködtetésére
Elıadó: Szabó István alpolgármester
38./ Elıterjesztés Szolnok város virágosítási programjának támogatásával kapcsolatos
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
39./ Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Európai Autómentes
Nap”-hoz történı csatlakozásának támogatására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
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40./ Határozati javaslat a 258/2006. (X.12.) sz. Közgyőlési határozat módosításáról
Elıadó: Radócz Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke
41./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
42./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, tárgyalásokról
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
A képviselık helyben
Szavazást rendelt el a zárt napirendi pontokról és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 26 fı – 25 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:

175/2008. (VI.19.) sz. Közgyőlési h a t á r o z a t
a 2008. június 19-i munkaterv szerinti Közgyőlés zárt
sorrendjének jóváhagyásáról

napirendjeinek,

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) b. pontja, a 12. § (4) bekezdés a./ b./ pontja alapján,
valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 12. § (3) bekezdése, a 15. § (1)-(2)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a 2008. június 19-i munkaterv szerinti zárt
ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
N a p i r e n d e k:
Zárt ülésen:
1./ Elıterjesztés a 2008. évi „Ezüst Pelikán Díj” adományozására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
1
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR.
14. § (3) bekezdése alapján
2./ Elıterjesztés a 2008. évi „Szolnok Díszpolgára” cím” adományozására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR.
14. § (3) bekezdése alapján
1

Zárt ülést kell tartani: összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás tárgyalásakor
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3./ Elıterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. részére történı tagi kölcsön nyújtására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
2
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
4./ Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ALFA-NOVA Kft. között
létrejött koncessziós szerzıdés módosítására
Elıadó: Szabó István alpolgármester
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
5./ Elıterjesztés a Szolnok, Konstantin u. 22. I./4. sz. alatti, 1302/A/4 hrsz.-ú „lakás”
megnevezéső ingatlan értékesítésére
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
6./ Elıterjesztés a Szolnok, Csóka utcai 8902/2, 8902/3, 8902/4, 8902/5, 8902/6, és a Szolnok
Fogoly utcai 8902/7, 8902/8, 8902/9, 8902/10 és a 8902/11 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezéső ingatlanok megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
7./ Elıterjesztés fellebbezés elbírálására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
3
Az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásának indoka: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított
31/2002. (XII.19.) KR. 14. § (2) bekezdése alapján
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
A képviselık,helyben

Szalay Ferenc: A mai ülésre napirend elıtti kérdést nyújtottak be az SZMSZ 31. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, legkésıbb a Közgyőlést megelızı 2. munkanap
12,00 óráig: Dr. Nagy Rózsa, Dr. Nemes András, Pálmai László, Palla Béla, Vörös Ádám,
Dr. Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Radócz Zoltán, Dr. Póta Sándor, Bozsányi
István, Tasnádi Zoltán, Dr. Szegedi Károly (12) képviselık.
Tájékoztatásul elmondta, Ferenczné Teleky Éva visszavonta kérdését.

2

A képviselı-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene
3
Zárt ülést kell tartani:önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor

és az általa kiírt pályázat
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Dr.Nagy Rózsa: A Széchenyi krt. és a Bartók Béla út keresztezıdése nehezen belátható, akár
kis, akár nagy ívben kanyarodnak a jármővek a Bartó Béla útról. Gyakoriak a balesetek, a
koccanások. A kikanyarodás megkönnyítését jelentené, ha a Széchenyi krt.-on az
útkeresztezıdésben a belátást elısegítı tükröt helyeznének ki, ezzel jobban beláthatóak
lennének a körútról érkezı jármővek. Kérdése: van-e lehetıség arra, hogy a jelzett területen
említett útkeresztezıdés belátását elısegítı tükröt helyezzenek ki, és ha igen, akkor mikorra
várható ennek megvalósulása?
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy 2008. június végéig szeretnék a magas sövény
növényzet alakításával az útkeresztezıdés beláthatóságát növelni. A képviselı asszony által
felvetett ötletet jónak tartotta, ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a KRESZ tükör
kihelyezésének lehetıségét.
Dr.Nagy Rózsa: A választókörzetében lakó polgárok kérésének megfelelıen azt kérte, hogy a
KRESZ tükröket mindenképpen helyezzék ki az útkeresztezıdésben.
Szalay Ferenc: A Közgyőlés 2008. május 29-i ülésén Csala Sándor Péter napirend elıtti
kérdést tett fel és kérte, hogy a választ írásban adhassa meg. A képviselı a választ írásban
megkapta.
Csala Sándor Péter: A kapott írásos választ – hogy a felvetésében szereplı terület
rendbetétele a Közútkezelı Kht. feladata - teljes egészében nem tudja elfogadni, mivel
egyrészt balesetveszélyre hívta fel a figyelmet a megszőnt buszöböl melletti járdaszakasz
állapota miatt, másrészt a Tiszaliget lejáratával szemben lévı terület rendben tartása szerinte
városi érdek is. A válasz alapján a terület rendbetétele 2008. szeptembere körül valósulhat
meg, szerinte ez ilyen hosszú ideig nem húzódhat, mivel a Tiszaligetben különbözı
rendezvények vannak egész nyáron. Kérte az önkormányzat hathatósabb közremőködését
abban, hogy a terület minél elıbb rendbe legyen téve.
Szalay Ferenc javasolta Csala Sándor Péter képviselınek, hogy Hegedős János igazgatóval
vegye fel a kapcsolatot és beszéljék meg a tennivalókat. Véleménye szerint arról is lehetne
szólni, hogy a kerékpárútra behajló gazt is a városi önkormányzat vágja le, vagy kátyúzzák a
4-es elkerülı utat, annak ellenére, hogy az is a Közútkezelı Kht. feladata. A problémák
megoldásához elıbb mindig a forrást kell megtalálni, hogy mibıl kerüljenek megvalósításra a
felvetett problémák. A képviselı úr a költségvetésben meghatározott „Szolnok Környezeti
Kultúrájáért” támogatásból felajánlhatja a forrást és azonnal meg lehet oldani a problémát.
Dr.Nemes András: Érdeklıdött a Holt-Tiszaparton lakók nevében, hogy a tervezett Alcsi
Holt-Tisza rehabilitációs programban – amelytıl elsısorban a csatornázási gondok
megoldását várják - szerepel-e a terület fokozott természeti védelme? Gyakran tapasztalható
ugyanis, hogy fıleg az esti órákban, hétvégeken ismeretlen személyek quad-dal,
terepmotorokkal rendszeresen versenyeznek, amivel nemcsak a nyugalmat és biztonságot,
hanem a környezetet is nagy mértékben veszélyeztetik.
Szabó István: Az Alcsi Holt-Tisza környékének természeti védelme a város szempontjából
nagyon fontos, mivel a város üdülı környékérıl van szó. A szabályozás szerint úgy tőnik,
hogy ez teljesen rendben lévı dolog. Az a probléma, hogy a parkerdı területeken megjelentek
a quadosok, terepmotorosok, akik egyrészt a zajjal, a környezet rongálásával az adott
környezetet rombolják.
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Véleménye szerint az a megoldás, hogy ha a város Közterület-felügyelete, illetve a rendırség
a területre jobban odafigyel és a környezetet romboló jármővezetıkkel szemben határozottan
fellép és eljár.
Dr.Nemes András: A probléma olyan mérető, hogy például a Jávorfa utcában lakók saját
kezdeményezésbıl az út végét lezáró jelzı karókat helyeztek el saját költségükön, azonban ezt
ismeretlen tettesek leverték. A választ megköszönte és reményét fejezte ki, hogy ez a jövıben
nem fog elıfordulni.
Pálmai Zoltán: Véleménye szerint a Kossuth tér átalakításával fellépı közlekedési rend
változás nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, az ısszel megnyíló autóbusz-pályaudvar
fı gerincét jelentı Ady Endre útra terelıdik a forgalom, nem kis problémát okozva ezzel.
Felvetése, hogy a Sóház utca ismételt megnyitását nem tartaná-e jónak a város vezetése, vagy
esetleg milyen végleges változtatást terveznek ezzel kapcsolatban?
Szalay Ferenc: Válaszában elmondta, hogy 2000. óta 3500-al több gépjármő van Szolnok
városban. Naponta a Tisza túloldaláról, mintegy tízezer gépjármő jön be, vagy megy keresztül
a városon, a forgalom elkerülésére szolgál a Tisza-híd és a Szent István-híd. A problémát a
Kossuth tér átalakítása nem magyarázza, az alap probléma az, hogy olyan mennyiségő
gépjármő halad át a városon, hogy az néha kezelhetetlen. Amikor lámpás, vagy körforgalmi
keresztezıdés volt, akkor a forgalom lent állt a Gólya ABC-nél, onnan próbáltak meg
besorolni az autók a hídra, akkor is állt a forgalom, és ez volt a helyzet a Szandaszılıs felé
vezetı úton is. A felkért szakértık elmondták, hogy a legjobb megoldás az a mostani
megoldás, tehát a Szabadság tér átépítése ún. féllámpás, félkörforgalmas keresztezıdéssé.
Elismerte, hogy a forgalmi rend változása nem tökéletes Szolnok városban, de az, hogy nem
váltotta be a hozzá főzött reményeket, az lehet egyéni vélemény. Megkérték a frakciókat,
hogy adjanak véleményt arról, hogyan szeretnék a közlekedés átszervezését, az MSZP frakció
képviseletében Csák László ezt meg is tette, valamint a FIDESZ frakció és a civil képviselı
is, azonban az SZDSZ frakció nem adott le ezzel kapcsolatos anyagot.
A Sóház út megnyitásával kapcsolatban elmondta, hogy az út azért került lezárásra a
Verseghy Gimnázium elıtt, hogy a Szabadság téren a balra kanyarodó gépjármővek ne
duzzasszanak a híd közepéig, ez a módszer be is vált, a hídon folyamatosan lehet közlekedni.
Azt szeretnék, hogy ha a buszpályaudvar megnyitása kapcsán az Ispán krt-on felszabadul a
négy sáv, a városiak egyre jobban használják azt, és így el lehet kerülni a belvárosi forgalmat.
Pálmai László: Nem érzi, hogy megoldást vázolt volna föl a polgármester az elkövetkezendı
idıszakra vonatkozóan, de kiemelt figyelmet fordít a problémára.
Palla Béla: Elmondta, a Városmajor út 59. sz. Társasház elıtt a lakók egy lekerített területet
szerettek volna létrehozni, engedélyt kértek a kivitelezést akadályozó akácfák kivágására,
mivel azok tüskések és veszélyesek a gyermekekre. A lakók kivitelezésében a fák
gyökereinek kitermelése során a kórház járdája megsemmisült, mivel a gyökerek eltávolítása
nem volt lehetséges a járda megbontása nélkül. A Polgármesteri Hivatal a járda áthelyezése
mellett döntött és a régi járda nyomvonalában telepítette be az új fákat. A segítıkész
hozzáállás ellenére tisztázatlan helyzet alakult ki abban a kérdésben, hogyan folytatható ez a
kivitelezés, ki, mit köteles helyreállítani és milyen pénzbıl. A Polgármesteri Hivatal a szóbeli
engedélyét visszavonta, a megrendelt munkások nem tudnak dolgozni. Megállapítható, hogy a
Tallinn városrész legfontosabb járdája most már hónapok óta nem használható, veszélyessé
téve az ott közlekedı sok idıs ember mindennapi közlekedését, bevásárlását.
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Képviselıi pénzkeretébıl felajánlotta segítségét a probléma gyors megoldása érdekében, de
önmagában ez sem vezetett eredményre. Kérdése, hogy a szakhatóság bevonásával a Tallinn
városrész teljes lakosságának az érdekében lehetséges-e a járda soron kívüli helyreállítása?
Szalay Ferenc: A Tallinn városrészben található járda helyreállításának kérdése jogos,
megköszönte a képviselı általi pénzfelajánlást, azonban véleménye szerint ez a pénzkeret
nem lesz elég erre a feladatra, itt 6-7 millió forintos fejlesztési összegrıl van szó. Ennek a
járdaszakasznak az építése 2011-re van tervezve, azonban ezt elıre kell hozni, mivel ez így
nem maradhat, megígérte, hogy a lehetı leggyorsabban intézkednek ebben az ügyben.
Szabó István: A helyszínen járva tájékozódtak a hivatal munkatársai, s azt ígérte, hogy egy
hónapon belül a járda helyreállítása megtörténik.
Palla Béla: Tisztában van azzal, hogy a 7 millió forintos ajánlathoz képest kevés a képviselıi
keretébıl biztosítható összeg, de azt javasolta, hogy most már mind a két ház elıtti teljes
járdaszakasz helyreállítása történjen meg, ezzel a lakók is egyetértenek.
Vörös Ádám: Elmondta, a „Tisza Hete” rendezvénysorozat országos megnyitóját Szolnokon
tartják. A hírek szerint tartalmas, színvonalas programokkal várják a város polgárait a Tisza
partjára. Ezzel párhuzamosan megnyílik a folyó parton a plázs, s egy különleges Tisza parti
strand. Lehet-e pontosabbat tudni a programról, illetve miként illeszkedik a plázs a „Tiszaparti Nyár” rendezvénysorozat keretei közé?

Szalay Ferenc: 2008. június 21-28-a között kerül megrendezésre a program, mely 22 Tisza
menti település összefogásával valósul meg, mivel 2008. a „Vizek Éve” tematikus kampány a
program alapja. A Magyar Turizmus RT., illetve az Észak-alföldi régió hasonló feladatokkal
foglalkozó szervezetei szervezik a programokat. A szolnoki megnyitón Pótai László és
Kovács Miklós államtitkárok is részt vesznek. Nagyon sok program lesz, szolnoki és országos
mővészek, produkciók láthatók majd a Tisza parton. A szolnoki Tisza part a nyárra új
arculatot kaphat, egy szolnoki vállalkozó jelezte, hogy a Tiszára építene egy stéget, ahol
szabad strand is kialakítható, egy kosaras fürdıvel, melyet háló véd. A parton különbözı
gasztronómiai szolgáltatások, illetve sportolási lehetıségek kialakítása várható.
Vörös Ádám: Örömmel fogadta, hogy ebben az évben is a tavalyihoz hasonlóan Szolnokon
pezsgı élet lesz. A város hozzáállását a vállalkozók által kínált lehetıségekhez
példamutatónak ítélte meg. Reményét fejezte ki, hogy sokan más városokból is érkeznek
Szolnokra, hogy megismerjék a várost.
Dr.Füle István: Felvetette, hogy az Ipari Park környéke a rendezetlenség állapotát mutatja. A
fő nincs rendszeresen nyírva, a nád az eredeti képét mutatja. Konzultált a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársaival, és kiderült, hogy a Piroskai út mente a problémás, mivel
nincs rendezve, hogy kinek kellene a területrendezést elvégezni. A Tószegi úthoz vezetıen
nincs járda, az esti mőszakból igyekvıknek viszonylag rossz világítás mellett az úton kell
közlekedniük. A külföldi befektetık nem ilyen körülményekhez vannak szokva, ezért
érdeklıdik, hogy az önkormányzat óhajt-e valamit tenni a terület rendezése érdekében.
Szabó István: Válaszában elmondta, hogy egymillió-ötvenezer négyzetméter területet kell
rendben tartani és az esıs idı miatt burjánzik a vegetáció, ami igen komoly kihívást jelent a
közterület karbantartása és a gyomtalanítás területén. Az Ipari Park térsége nem a város
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központi területéhez tartozik, ezért az ottani gyomtalanítási munkálatokat bejelentés alapján
végezték eddig is, ezen azonban változtatni kell. Megrendelték a „Munkalehetıség a Jövıért”
Szolnok Kht.-tól a munkálatokat és a közeljövıben a terület gyomtalanítását be is fejezik. A
Piroskai út térségében a beruházások elkészültével egyidejőleg tudják felvállalni azt, hogy a
hiányzó járdaszakasz pótlására sor kerül.
Dr.Füle István: A választ elfogadhatónak tartotta, azonban ígéretet tett arra, hogy a
végrehajtást figyelemmel fogja kísérni.
Radócz Zoltán: A Közgyőlés Szolnok város parkolási rendjének módosításáról, a parkolók
bıvítésérıl döntött és ez a Jósika út és a Márka ABC mögötti térségben nagyobb mértékő
átépítési munkálatokkal is együtt járna. A területen élı lakos a Köti KTT-hez levegıtisztaságvédelmi, zajellenırzési osztályon panaszt tett, véleménye szerint nem megfelelıen folynak az
ottani munkálatok. Kérdésként vetette fel, hogy a kivitelezı megfelelı szakhatósági,
esetlegesen építési engedélyekkel rendelkezik-e, szabályosak-e az ott folyó munkálatok, és az
önkormányzat, mint a terület tulajdonosa hozzájárult-e a munkálatok ilyen formában való
végzéséhez.
Dr.Szakali Erzsébet: Válaszában elmondta, hogy a feljelentést tevı állampolgártól telefonbejelentést is kapott, illetve a napokban a Közigazgatási Hivataltól is megérkezett az a
lakossági panasz, melyet valószínőleg Radócz Zoltán is megkapott. A Városüzemeltetési
Osztály, illetve az Építéshatósági Osztály vezetıi még aznap ellenırzést tartottak a
helyszínen. A tervezı a Remondis Szolnok Zrt. megbízásából elkészítette a tervet, az állami
útügyi hatósághoz ezt benyújtották, a szakhatósági engedélyezési eljárás hosszadalmasabb
folyamat és annak érdekében, hogy teljesen szabályosan történjen minden. Teljesen
egyértelmő, hogy csak szabályos eljárási rendben lehet folytatni a kivitelezési munkákat.
Radócz Zoltán: Úgy véli, hogy nem kapott egyértelmő választ arra vonatkozóan, hogy
rendelkezik-e a kivitelezı megfelelı szakhatósági engedélyekkel. Amennyiben nem
rendelkezik, úgy kérte a jegyzıt, hogy tegye meg a Polgármesteri Hivatal a megfelelı
lépéseket a munkálatok leállítására az engedélyezési eljárás befejezéséig. Felhívta a figyelmet
arra, hogy vannak a területen olyan közmővek is, melyeket már kezdenek befedni,
lebetonozni, ezek a tevékenységek szabályosan történnek?
Dr.Póta Sándor: Véleménye szerint Szolnok fejlıdését nagy mértékben meghatározza, hogy
a város megközelíthetısége mennyiben javul. A polgármester a Parlamentben kérdést intézett
a közlekedési miniszterhez az M4-M8 autópályák és egy új szolnoki Tisza-híd tervezett
építésével kapcsolatban. Kérte számoljon be a Közgyőlésnek, hogy milyen választ kapott erre
a kérdésére.
Szalay Ferenc: Tájékoztatta a Közgyőlést, hogy a minisztertıl olyan választ kapott, hogy
2005. óta a tervezés folyik, most a környezetvédelmi hatástanulmányok értékelése tart és kb.
2010. után kezdıdhet az építkezés. Véleménye szerint ebbıl nem derül ki, hogy pontosan
mikor épült meg a négysávos út és az új híd. Az Országos Területrendezési Terv tartalmazza
ugyan a 4-es út négysávosítását, csak határidı nélkül szerepelnek benne a fejlesztések. Nem
biztos abban, hogy belátható idın belül új hídja és négysávos útja lesz a városnak.
Dr.Póta Sándor: A felvetésére kapott választ lesújtónak tartja, és a képviselık részérıl közös
fellépést sürgetett annak érdekében, hogy Szolnok elérhetısége javuljon.
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Bozsányi István: A belváros átalakításának kapcsán felmerült egy újabb kérdés, hogy mikor
vizsgálja felül az Önkormányzat a Baross út és Ady Endre út kerékpáros behajtási
lehetıségét.
Szalay Ferenc: Válaszában elmondta, a közlekedési rend felülvizsgálata elkezdıdött, a
forgalomszámlálás megtörtént, ennek elemzése most folyik, pontos választ az elemzés
lezárása után tud adni erre a kérdésre. Véleménye szerint a kerékpárút fejlesztését tovább kell
folytatni, hiszen a belvároson is át kell vinni a kerékpárutat, a Pletyka faluba is ki kell venni, a
Szandaszılıs felıl bejövı kerékpárút felújítását elıbbre kell hozni, és ha úgy döntenek, hogy
ezek fontos beruházások, akkor figyelik a pályázati lehetıségeket és ezekre pályázatokat
fognak benyújtani.
Bozsányi István: Nézete szerint balesetveszélyes az Ady Endre úton, hogy a kerékpározást
nem tiltja semmi, azonban az intenzív forgalom miatt ezt sokan nem veszik igénybe, nem
közlekednek kerékpárral. A Baross úton ki van helyezve a kerékpárral behajtani tilos tábla,
talán azt is fel kellene oldani.
Tasnádi Zoltán: Felvetette, szomorúan értesültek a város lakói, hogy a papírgyár végleg
megszőnik, sajnálatos, hogy a megmentéséért folytatott tárgyalások nem jártak sikerrel, nem
tudtak új szakmai befektetıket szerezni. Tudható-e, hogy az eredménytelen tárgyalásoknak
mik az okai, valamint érvényes-e a korábban említett megemelt végkielégítés?
Szalay Ferenc: Válaszában elmondta, két befektetı is jelentkezett a Mondi cég átvételére,
azonban az ország gazdasági, politikai környezetére hivatkozva visszaléptek az ajánlatuktól.
Sajnálatos, hogy a Mondi cég alaptevékenysége is azért borult fel, mert a jelenlegi és a
várható energiaárak, az alapanyagok jelentısen drágultak, - pl. a cellulóz - lehetetlenné tették
a minıségi papír gyártását. Örömteli hír azonban, hogy 15-16 havi végkielégítéssel tudta
segíteni a cég a munkatársait, amelyben jelentıs szerepet játszott az önkormányzat is, hiszen
tárgyalásokat folytattak a cég vezetıségével, igazgatóságával, hogy a lehetı legkönnyebben
tudják átvészelni a munkanélküliség idıszakát az elbocsátott dolgozók. Szerencsére
hamarosan befejezıdik az építkezés és elindul a termelés a Segura cégnél, amely át fog venni
sok mőszaki végzettségő szakembert. Reményét fejezte ki, hogy a Higi Papír Soft Kft.
hamarosan beindul, s akkor talán még könnyebben lehet megoldani a munkanélkülivé lett
emberek problémáját.
Tasnádi Zoltán: Reményét fejezte ki, hogy a Mondi kivonulásával nem szőnik meg teljesen
Szolnokon a papírgyártás, hiszen a városnak óriási szüksége van a munkahelyekre és az
adóbevételekre is, amit pl. ez a cég is jelentett.
Dr.Szegedi Károly: A Zagyva-gáton nem régen épült kerékpárút, amely jelenleg komoly
hiányosságokat mutat. A Vas-híd irányába nagy repedések vannak, a Tabán felıli részén
pedig egyenetlen a kerékpárút. Tapasztalata szerint az önkormányzat tett bizonyos lépéseket a
vállalkozók felé, hogy ismerjék el hibájukat és javítsák ki azokat. A vállalkozók azonban
elzárkóztak ez elıl, véleményük szerint a gát mozgása okozta a keletkezett repedéseket.
Kérdésként vetette fel, hogy mi a szándéka az önkormányzatnak a továbbiakban a kerékpárút
kijavítása ügyében?
Szalay Ferenc: A kivitelezéssel kapcsolatos a garanciális kötelezettség 2009. december 19-ig
áll fenn a MÁV Épszer nevő celldömölki céggel szemben, akivel próbálták érvényesíteni a
javítások elvégzését. A cég elzárkózik a garanciális javítások elvégzése elıl, szerintük a gát
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test mozgása okozta ezeket a hibákat a kerékpárúton. Az önkormányzat akár bírósági úton is
megpróbálja érvényesíteni a garanciális hibák kijavítását. Jó példaként említette, hogy pl. a
Kossuth tér garanciális hibáinak kijavítását tudták érvényesíteni a kivitelezı céggel, azonban
ez a cég elzárkózik mindennemő felelısség elıl. A különbözı fejlesztéseknél nagyon kell
figyelni arra, hogy kivel kötnek szerzıdést, hogy késıbb ne merüljenek fel ilyen jellegő
polémiák.
Dr.Szegedi Károly: Csak részben tudta elfogadni a választ, mert az iratok áttanulmányozása
során is azt tapasztalta, hogy már kialakult egy álláspont, és a további 6 hónap is feleslegesen
fog eltelni, mivel a vállalkozók nem fogják álláspontjukat megváltoztatni. A Várkonyi tértıl a
Vas-hídig terjedı szakaszon biztosra vehetı, hogy a gát mozgása idézte elı a hibát, meg
kellene elızni a nagyobb károkat, hiszen az Önkormányzat akart ezen a területen kerékpárutat
építeni, minél elıbb lépnek, annál kevesebbe fog kerülni a helyrehozatal.
Csala Sándor Péter: A Kossuth tér átépítése kapcsán kérdést tett fel a polgármesterhez, hogy
a Hubay utcán miért nem ültettek fákat. Azt a választ kapta, hogy oda ültetnek fákat, ahol már
korábban is voltak, illetve a Hubay utcára valamikor dézsás növények kerülnek elhelyezésre.
A Kossuth téren láthatóak már a napokban kihelyezett – számára kissé kaotikus elrendezéső dézsás növények, ezekbıl talán lehetne átcsoportosítani a Hubay utcára.
Szalay Ferenc: Reagálásában elmondta, hogy lesz átcsoportosítva a Hubay utcára, ezek a
dézsás növények azért kerültek kihelyezésre a Kossuth térre, hogy elıbb gyökeret eresszenek.
A növényekbıl jut majd a Hild térre és a Hubay utcára is. Most folyik – a Sportcentrum által
– a felmérés, hogy hol lenne ezeknek a növényeknek a legjobb, legmegfelelıbb helyük.
1. napirendi pont:
Elıterjesztés Szolnok város 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendelet
módosítására
Szalay Ferenc: Kérte a következı pontosítások átvezetését a rendelet-tervezeten:
„Az 1. § B.) Központosított elıirányzat nı 393.177 ezer forint összege 90.272 ezer forint
összegre változik.
Az 1. § kiegészül egy új „C.) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása” címmel,
melynek összege 302.905 ezer forint.
A „C.) Normatív állami hozzájárulás nı” cím „D.) Normatív állami hozzájárulás nı” változik.
Mindezek alapján az információs tábla megfelelı sorai is módosításra kerülnek.
Az ismertetett korrekciók a fıösszeget nem érintik.”
Hegmanné Nemes Sára: A költségvetési rendelet módosítása elsısorban az állami támogatásokból származó módosításokat jelenti, az intézményi saját hatáskörő elıirányzatokat,
továbbá a tartalékok felszabadításának egy részét érinti, a legnagyobb tétel az Ipari Park Kftnek adott 82 millió forintos tagi kölcsön, amely a meglévı hitel fizetéséhez kapcsolódik.
Kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenırzı albizottság kivételével a
Közgyőlés minden bizottsága. A pénzügyi bizottság, az oktatási bizottság, a
városgazdálkodási bizottság, az egészségügyi, szociális és sport bizottság támogatja az
elıterjesztés elfogadását, míg a városfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése – a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 23 fı – 17 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett megalkotta a következı rendeletet:
22/2008. (VI.20.) KR. r e n d e l e t
Szolnok város 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.25.) KR. számú rendelet
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2008.
évi állami költségvetésrıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – az 5/2008.(II.25.)
KR. rendelet (Továbbiakban: rendelet) 11.§ alapján a 2008. évi költségvetését az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A költségvetés fıösszegét módosító elıirányzat változások
A Rendelet 1-8. sz. mellékletében foglalt elıirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
Ezer Ft-ban
429 105

1./
Állami támogatás bevételi elıirányzata nı

34 032
A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású
központi támogatás
A költségvetési törvény szerint az egyes szociális ellátásokra az önkormányzat által kifizetett
összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.
Kiadási elıirányzat nı
34 032
Ebbıl:
- Idıskorúak járadéka
Melybıl: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
- Rendszeres szociális segély
Ebbıl:
Rendszeres szociális segély
Melybıl: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
908
Tartósan munkanélküliek szociális segélye
Melybıl: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
24 751
- Ápolási díj – Normatív
Melybıl: Nyugdíjbiztosítási járulék
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

369
369
25 659
908

24 751

5 948
1 136
4 812
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- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás

439

Melybıl: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

439

- Lakásfenntartási támogatás – Normatív

1 617

Melybıl: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás

1 617

90 272

B./

Központosított elıirányzat nı

1./ Kiadási elıirányzat nı
Ebbıl:

90 272

A költségvetési törvény 5. sz. mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott
központosított elıirányzatok
Állami támogatásból finanszírozott
illetménykiadásai növekedéséhez

költségvetési

szerv,

illetve

2008. évi bérpolitikai intézkedések – 2008. évi
bérfejlesztés - támogatása
Intézmények támogatási elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
(Részletezése a 1. sz. melléklet szerint)
PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Ebbıl:
Közterület felügyelet elıirányzata nı
146
- Személyi juttatások
112
- Tb. Járulék
31
- Munkaadói járulék
3

27 572

23 954
18 159
5 253
542
412
313
90
9

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elıirányzata
nı
31
- Személyi juttatások
23
- Tb. Járulék
7
- Munkaadói járulék
1
PH. Igazgatási szakfeladata elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatások
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

szakfeladatok

3 206
2 447
688
71
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Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Prémium Évek Program támogatása
Intézmények támogatási elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Tételes egészségügyi hozzájárulás
(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)

6 592
4 970
1 429
148
45

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Közmővelıdési feladatok
Szervezetek támogatása (Aba Novák
Mővelıdési és Zenei Központ Kht.)

Városi

Melybıl: Mőködési célú pénzeszköz átadás
Ebbıl: - Szolnoki Szimfonikus Zenekar
36 000
- Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar 12 000
- Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
2 000

50 000

50 000

Hivatásos önkormányzati tőzoltóságok kiegészítı támogatása
Önkormányzati Hivatásos Tőzoltóság elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

1 344
1 018
295
31

Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának
céltartaléka elıirányzata nı

4 764

C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása
2008.01.16-ai elszámolás keretében folyósított 13. havi
illetmény
PH. Igazgatási szakfeladat elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

302 905
36 042

27 305
7 918
819

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
20
Tb. Járulék
5
Munkaadói járulék
1

26

19

Intézmények támogatási elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
(Részletezése az 3. sz. melléklet szerint)

265 230
200 932
58 270
6 028

Általános tartalék elıirányzata nı
(Csarnok és Piac Intézmény 13. havi illetménye)
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Szociális feladatok
Kistérségi feladatok támogatása elıirányzata nı
(az Egyesített Szociális Intézmény és a Humán
Szolgáltató Központ 13. havi illetménye)

1 337

270

D./

1 896
Normatív állami hozzájárulás nı
1 896
Költségvetési hiány csökken
(Kiegészítı felmérés 2008. évi állami hozzájárulásokról és
SZJA bevételekrıl)

2./
Polgármesteri Hivatal saját hatáskörő elıirányzat
módosításai

11 520
Bevételi elıirányzat nı
Ebbıl:
Szociális ellátások körébe tartozó juttatások központi költségvetésbıl történı megtérítése
Otthonteremtési támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2 901
4 431

Vasutas Települések Szövetségétıl „Virágos Vasútállomásokat” pályázaton elnyert
támogatás
Véglegesen átvett pénzeszközök
141
Vasutas Települések Szövetségétıl átvett pénzeszköz

Egyéb sajátos bevételek
2 493
Talajterhelési díj bevétel

20

2007. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása a „Rák ellen egymásért” és a
„Kikelet” Alapítványtól
20
Véglegesen átvett pénzeszközök
Lengyel Kisebbség Önkormányzat kiállítás
támogatására átvett pénzeszköz

30
30

Melybıl: Támogatásértékő bevétel összesen
Cigány Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra
átvett pénzeszköze

1 504
1 504

Melybıl: Támogatásértékő bevétel összesen
Ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel

1 504
11 520

Kiadási elıirányzat nı
Ebbıl:
Otthonteremtési támogatás
Melybıl: Egyéb rászorultságtól függı ellátások

2 901
2 901

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Melybıl: Egyéb rászorultságtól függı ellátások

4 431

4 431

Általános tartalék elıirányzata nı

141

Alap
Környezetvédelmi Alap elıirányzata nı
Melybıl: Felhalmozási kiadások

2 493
2 493

Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Szociális feladatok – Szociális célú támogatás
Melybıl: Mőködési célú támogatások

20
20

Lengyel Kisebbség Önkormányzat elıirányzata nı
Melybıl: Dologi kiadás

30

Cigány Kisebbségi Önkormányzat elıirányzata nı
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. járulék

897
607

3./ Intézmények
saját
hatáskörő
módosításai
(Részletezés az 4. sz. melléklet szerint)
Bevételi elıirányzat nı

30

1 504

elıirányzat

101 510
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Ebbıl:
Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel
Egyéb saját bevételek
Általános forgalmi adó- bevételek,- visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
Falhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen
Támogatásértékő bevételek összesen
- támogatásértékő mőködési bevétel
- támogatásértékő felhalmozási bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll. kívülrıl
- mőködési célú pénzeszköz átvétel áll. kívülrıl
Kiadási elıirányzat nı
Ebbıl:
Személyi juttatás
Társadalombiztosítási járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Dologi kiadások
ebbıl: Gázenergia
Villamos energia
Távhı- és melegvíz
Víz és csatorna
Élelmezés
Tanulók tankönyvtámogatásai
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása
Karbantartás
Általános forgalmi adó
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások

3 354
42 584
16 164
171
659
24 733
24 733
13 845
7 656
6 189
101 510
48 819
10 820
1 255
2 000
26 603
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-5 280
7 991
1 377
10 636

2. §
A költségvetés fıösszegén belüli elıirányzat módosítások
A./
Mőködési költségvetési céltartalékot érintı
átcsoportosítások
1./

Intézményi feladatok céltartaléka elıirányzat
csökken (I. fejezet)
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 6.§ 6.a.)
bekezdése alapján)
Belvárosi Általános Iskola elıirányzata nı (kettıs
foglalkoztatás többletkiadásai)

2 949

238
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Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
elıirányzata nı (mővészetoktatás)
Melybıl: Dologi kiadás
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi
Két
Tanítási
Nyelvő
Szakközépiskola
(létszámcsökkentés többletkiadásai)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

180
52
6
1 000
1 000

1 711
1 296
376
39

2./ Létszámmozgások céltartaléka elıirányzat
(az 11/2008. (IV.28.) KR. Rendelet 3.§ 3.)
bekezdése alapján)
Létszámmozgások céltartaléka elıirányzat csökken
Intézmények támogatási elıirányzata nı (2007. évi
intézményi
létszámcsökkentések
2008.
évi
kifizetései)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
(Részletezés az 5. sz. melléklet szerint)
Újvárosi Általános Iskola elıirányzata nı (lovári
nyelv oktatásának költségei)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
SZMJV Intézményszolgálata elıirányzata nı (3 fı
technikai létszámnövekedés)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

38 601

35 775
27 103
7 858
814

54
40
11
1
2
2 772
2 100
609
63

Létszámmozgások céltartaléka elıirányzat nı
Intézmények támogatási elıirányzata csökken
(intézményi tőz-, munka- és balesetvédelmi
álláshelyek megszüntetésének zárolása)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

13 900

9 536
7 224
2 094
218
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(Részletezés az 6. sz. melléklet szerint)
Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola
támogatási elıirányzata csökken (3,5 fı technikai –
pénzügyi – álláshely elvonás)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola
támogatási elıirányzata csökken (2 fı technikai –
pénzügyi – álláshely elvonás)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

2 827
2 142
621
64

1 537
1 164
338
35

3./ Általános tartalék elıirányzata csökken
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 6.§ alapján)
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Egészségügyi feladatok
Egyéb egészségügyi feladatok elıirányzata nı
(Szentesi Helikopter Bázis támogatása)
Melybıl: Mőködési célú támogatások
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Sport és ifjúsági feladatok
Sport célú támogatás elıirányzata nı (Szolnoki
MÁV FC. Kft. Utánpótlás-nevelés támogatása)
Melybıl: Mőködési célú támogatások

3 000

1 000
1 000

2 000
2 000

4./ Fejlesztési feladatok céltartaléka
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 6.§ 4.) bekezdése
alapján)
Integrált
városfejlesztési
elıirányzata csökken

stratégia

tartalék

Vagyonmőködtetés kiadásai
Szolnoki Városfejlesztı Zrt. Elıirányzata nı
Melybıl: Dologi kiadás
5./ Mőködési költségvetés céltartaléka
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 6.§ 3.) bekezdése
alapján)
Pályázatok önrésze tartalék elıirányzata csökken
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 7.§ 2.) bekezdése
alapján)
Egyéb városüzemeltetési kiadások
Közcélú
foglalkoztatás
támogatása

20 000

20 000
20 000

2 344

2 344
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(Munkalehetıség a Jövıért Kht. „Vasút-tisztasági”
közmunkaprogram támogatása)
Melybıl: Mőködési célú támogatások
Pályázatok önrésze tartalék elıirányzata csökken
(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 7.§ 2.) bekezdése
alapján)
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Közmővelıdési feladatok
Közmővelıdési rendezvények elıirányzata nı
Melybıl: Mőködési célú támogatások
(Tiszavirág fesztivál:
1 500
Tiszaliget fesztivál:
4 000
Gulyás fesztivál:
1 500
ART Nemzetközi Filmszemle:
2 000)

2 344
9 000

9 000
9 000

Népszavazás lebonyolítása tartalék elıirányzata
csökken

13 000

(az 5/2008. (II.25.) KR. Rendelet 7.§ 2.e.)
bekezdése alapján)
PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet elıirányzata nı
(népszavazás lebonyolítása)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
PH. Igazgatás elıirányzata
lebonyolítása)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék

nı

3 000
2 273
659
68

(népszavazás

10 000
7 576
2 197
227

6./ „2008. évi feladatok” tartaléka elıirányzat csökken
(az 11/2008. (IV.28.) KR. Rendelet 3.§ 3.)
bekezdése alapján)
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatási
elıirányzata nı (pénzmaradvány)
Melybıl: Dologi kiadás
Intézményi felújítások elıkészítése elıirányzat nı
(intézmények
akadálymentesítési
munkáinak
tervezése,
rehabilitációs
szakmérnöki
díj,
intézményi felújítások felmérése)
Melybıl: Felhalmozási kiadások
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsıdei
Igazgatósága elıirányzata nı (hármas ikrek

64 793

14
14

16 680
16 680
1 199
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ellátásához
szakképzett
csecsemı
gyermekgondozónı költségeinek támogatása)
Melybıl: Személyi juttatás
Tb. Járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás

és
900
261
27
11

Beruházások és felújítások kiadásai
Meglévı utak felújítása (egyéb utak) elıirányzata
nı (utak tervezése – útprogram)
Melybıl: Felhalmozási kiadások
Egyéb városüzemeltetési kiadások
Térfigyelı rendszer mőködtetése elıirányzata nı
Melybıl: Mőködési célú támogatások

4 000

10 000
10 000

Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Egészségügyi feladatok
Egyéb egészségügyi feladatok elıirányzata nı
(alapellátást
biztosító
háziorvosi
praxisok
támogatása) 103/2008. (IV.24.) sz. közgy.hat.
Melybıl: Mőködési célú támogatás
PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet elıirányzata nı
(technikai eszközök korszerősítése)
Melybıl: Felhalmozási kiadások
SZMJV Intézményszolgálata elıirányzata
(beszerzés)
Melybıl: Felhalmozási kiadások

4 000

14 400
14 400
8 000
8 000

nı

Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Sport és ifjúsági feladatok
Sport célú támogatás elıirányzata nı (Szolnoki
Vízilabda SC Kft. Mobil lelátó kialakítása)
Melybıl: Mőködési célú támogatások
Szolnok
Városi
Pedagógiai
Szakszolgálat
elıirányzata nı (gépjármőbeszerzés)
Melybıl: Felhalmozási kiadások
Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Szociális feladatok
Kistérségi feladatok támogatása elıirányzat nı
(Egyesített Szociális Intézmény nyílászárók cseréje)
Melybıl: Mőködési célú támogatások
7./ Intézményi átszervezések céltartaléka elıirányzat
csökken
(az 11/2008. (IV.28.) KR. rendelet 3.§ 3.)
bekezdése alapján)

5 000
5 000

1 000
1 000
2 000
2 000

2 500
2 500
15 422
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Szolnok
Városi
Pedagógiai
elıirányzata nı
Melybıl: Dologi kiadás

Szakszolgálat

Humán szakfeladatok célelıirányzatai
Közmővelıdési feladatok
Szervezetek támogatása (Aba Novák Városi
Mővelıdési és Zenei Központ Kht. támogatása)
Halmozott hiány fedezete, tıkepótlás
Melybıl: Mőködési célú támogatások

7 800
7 800

7 622
7 622

Egyéb elıirányzat átcsoportosítása címén
Humán szakfeladatok célelıirányzatai

1./
Sport és ifjúsági feladatok – Sport célú támogatás
elıirányzata csökken
Melybıl: Mőködési célú támogatások
(47/2008. (VI.21.) sz. SZES. bizottsági határozat
alapján)
Szolnok Városi Óvodák elıirányzata nı
Melybıl: Dologi kiadás
(„A mozgás maga az élet” program támogatása)
Egészségügyi feladatok
Egyéb egészségügyi feladatok elıirányzata csökken
Melybıl: Mőködési célú támogatás
Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény elıirányzata
nı („Szandai Egészségfesztivál” megrendezése)
Melybıl: Dologi kiadás
Közmővelıdési feladatok
Közmővelıdési rendezvények elıirányzata csökken
Melybıl: Mőködési célú támogatások
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmővelıdési
Intézmény elıirányzata nı (2008. évi Ünnepi
Könyvhét szolnoki rendezvényeinek támogatása)
Melybıl: Dologi kiadás
2./ Beruházások, felújítások kiadásai
Ipari Park közmőépítése elıirányzata csökken
Melybıl: Felhalmozási kiadások (Beruházások)
Vagyonmőködtetés kiadásai
Tagi kölcsön Ipari Park Kft. elıirányzata nı
Melybıl: Dologi kiadás

40
40

40
40

30
30

30
30

250
250
250

250

82 300
82 300
82 300
82 300
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3. §
Technikai jellegő elıirányzat átcsoportosítás
1./ SZMJV Intézményszolgálata elıirányzata csökken
Melybıl: Dologi kiadás
Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola
elıirányzata nı (az új szakközépiskolai központok
kialakítása, fokozott karbantartás)
Melybıl: Dologi kiadás
Ebbıl: általános forgalmi adó:
360
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola
elıirányzata nı (az új szakközépiskolai központok
kialakítása, fokozott karbantartás)
Melybıl: Dologi kiadás
Ebbıl: általános forgalmi adó:
1 240
2./ SZMJV Intézményszolgálata elıirányzata nı
(intézmények élelmezési kiadásainak
pénzmaradvány átvezetése)
Melybıl: Dologi kiadás
Intézmények támogatási elıirányzata csökken
Melybıl: Dologi kiadás
(Részletezés az 7. sz. melléklet szerint)
3./

Vagyonmőködtetés kiadásai – Tulajdonosi
viszonyok rendezése elıirányzata csökken
Melybıl: Dologi kiadás
Vagyonmőködtetés kiadásai – Ingatlanok
tulajdonjogának megszerzése elıirányzata nı
(Mester úti laktanya fejlesztéséhez szükséges
ingatlanok megszerzése)
Melybıl: Dologi kiadás

9 600
9 600

2 160
2160

7 440
7 440

5 735
5 735
5 735
5 735

6 800
6 800
6 800

6 800

4. §
(1) A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködésérıl szóló 21/2008.
(II.21.) sz. Közgyőlési határozattal megszüntetett oktatási intézményeinek négy hónapra esı
bér és dologi elıirányzatai 8. számú melléklet szerint 2008. június 30-i hatállyal zárolásra
kerülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elıirányzatok a 8. számú mellékletben foglaltak szerint a 2008.
július 1-jével létrehozott intézmények költségvetési elıirányzatait növelik.
(3) Az intézmények elıirányzatainak végleges rendezését a 2008. június 30-i félévi zárást
követıen – az elıirányzat maradványok ismeretében - legkésıbb szeptember hónapban
rendezni kell, mely során figyelembe kell venni az (1)-(2) bekezdés alapján végrehajtott
elıirányzat módosításokat.
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5. §
E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2008. évi zárszámadásban kell számot adni.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i ülésén

Indoklás
Szolnok város 2008. évi költségvetési elıirányzatainak megállapításáról szóló
5/2008. (II.25.) KR. rendelet módosításáról
A rendelet 1. §-ához
Az (1) bekezdésben az állami támogatás bevételi elıirányzatai növekedése jelennek meg,
melyek az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása, valamint a központosított
elıirányzatok növekedésével együtt elsısorban azokhoz a feladatokhoz kapcsolódnak, melyek
a szociális ellátás állam és önkormányzat együttes finanszírozásából származnak.
Az Államháztartási törvény elıírásainak megfelelıen a különbözı feladatokra átvett
pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörő elıirányzat módosításokkal együtt
teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegő elıirányzatok
rendelkezésre állása miatt 2008. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A Központosított elıirányzatok keretében szerepel a 2008. évi bérfejlesztés fedezete, mely a
korábbi évek gyakorlatától eltérıen kerül az önkormányzatok költségvetésébe. Ennek
lényege, hogy az állam a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja. Az elızı
rendeletmódosítás során négy havi támogatás került rendezésre, melynek összege az
intézményekhez átcsoportosításra került.
Az intézmények az elızı évi létszámcsökkentés során éltek a Prémium Évek Programba
történı pályázati lehetıséggel, s az így elnyert támogatás havonta kerül finanszírozásra.
2007. évben a 13. havi juttatás megváltozott finanszírozási rendszerébıl adódóan a 2007. évet
érintı 13. havi bér bennmaradó, 2 heti részének elszámolására is sor kerül. A MÁK által
készített elszámolás alapján az intézmények részére az elıirányzat biztosított.
A rendelet 2-3. §-ához
A költségvetés fıösszegén belüli elıirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a
céltartalékból (Intézményi feladatok céltartaléka, Létszámmozgások elszámolása céltartalék,
Általános tartalék, Fejlesztési feladatok céltartalék, Mőködési költségvetés céltartaléka, 2008.
évi feladatok céltartaléka, Intézményi átszervezések céltartaléka) lebontásra kerülı
elıirányzatok rendezése.
Egyéb elıirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése
alapján – a belsı szakfeladatokból történı intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös
jellemzıje, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett
feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 4. §-ához
A 2008 februárjában meghozott döntés alapján a megszőnı intézmények önkormányzati
támogatási elıirányzatainak egy része zárolásra kerül, melynek átvezetése történik meg az
újonnan létrehozott két intézmény részére, a zavartalan mőködés érdekében. A 2008. évi
félévi beszámoló elkészítése után válnak ismertté a megszőnt intézmények elıirányzat
maradványai, melyek a mostani átvezetést is figyelembe véve, szintén a jogutód intézmények
elıirányzatait fogják növelni.
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2. napirendi pont:
Elıterjesztés az épített környezet helyi védelmérıl szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendelet
módosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte. A városgazdálkodási
bizottság májusi ülésén a 77/2008. (V.20.) számú határozatával támogatta az egyedi védelem
megállapítását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése – a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 22 fı – 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következı rendeletet:

23/2008. (VI.20.) KR rendelet
az épített környezet helyi védelmérıl szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendelet
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV.
törvény (Ötv.) 8. § (1), a 16. § (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, 57.§ (2) és (3) bekezdése alapján,
figyelemmel az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.
(VIII.13.) FVM rendeletre, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletre, az épített környezet helyi védelmérıl szóló 40/2005.
(X.6.) KR rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. számú mellékletének helyi egyedi védelem alá tartozó, épület(rész)nek
nem minısülı egyedi objektumok jegyzéke kiegészül az alábbival:
Elek György, Elek Dávid, Horányszky János,

katolikus temetı

id. és ifj. Horánszky István, és Berki József sírhelye

2. kriptasor 28. kriptája.

2. §
Záró rendelkezés

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése 2008. június 19-i ülésén.
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3. napirendi pont:
Elıterjesztés az egyes üzletek éjszakai
önkormányzati rendelet megalkotására

nyitva

tartásának szabályairól

szóló

Dr. Szakali Erzsébet: Kérte a rendelet hatályáról rendelkezı 1. § (1) bekezdését az alábbiak
szerint pontosítani:
"A rendelet hatálya kiterjed Szolnok város közigazgatási területén a külön jogszabályban
meghatározott mőködési engedéllyel rendelkezı 2. § szerinti szeszes italt árusító üzletekre, és
azok üzemeltetıire."
„A rendelet-tervezet 2. §-a az alábbiakkal egészül ki:
I/83 Üzemanyagtöltı állomás
1121. Iparcikk áruház és szakáruház
1122. Iparcikküzlet”
Indokolás: A jogszabály lehetıvé teszi ezen üzletköri jelzıszámú üzletekben is a szeszes ital
árusítását, ezért indokolt a rendelet hatályát a fentiek szerint módosítani.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdések:
Radócz Zoltán: Szolnok teljes közigazgatási területén ezen túl 22,00 órától nem lehet szeszes
italt üzletben vásárolni, történt-e egyeztetés a benzinkutakkal, hipermarketekkel, üzletekkel
ebben az ügyben? A 24 órán keresztül nyitva tartó nagy áruházláncok (pl. TESCO) nem azért
tartanak nyitva, hogy éjfélkor kenyeret lehessen náluk venni. Hogyan lehet tetten érni az
árusítást, és betartatni ezt a rendeletet, illetve szankcionálni hogyan lehet majd?
Tóth Ferenc: A rendelet megalkotásának eredeti szándéka számára úgy tőnik, hogy a
rendbontás megszüntetése, a belvárosban tapasztalható éjszakai randalírozás. Miért a szeszes
ital fogyasztást, árusítást próbálják korlátozni, ha a rendbontás az alapvetı probléma?
Radócz Zoltán: Tud-e az önkormányzat más megyei jogú városról, amelyik ilyen rendeletet
elfogadott már, és mik a tapasztalataik?
Szalay Ferenc: Válaszában elmondta, hogy Debrecenben elfogadtak egy ilyen rendeletet,
Székesfehérváron most készítenek elı hasonló rendeletet. A belvárosban, illetve szinte a
város egész területén sok esetben az alkoholos befolyásoltság miatt minısíthetetlen az
éjszakai viselkedési mód. A vendéglátó egységekkel, boltokkal folytattak tárgyalásokat és
egyeztetéseket. A TESCO-val is folyamatban van az egyeztetés, Debrecenben pl. a TESCO
volt a legnagyobb partnere ennek a programnak. Egyeztetés volt a Diák Tanácssal is és ık azt
kérik, hogy ebben az ügyben legyen nagyon következetes az önkormányzat, mert az a
tapasztalatuk, hogy a saját korosztályukban döbbenetes mértékben elharapózott a közterületi
alkoholfogyasztás, és elfogadhatatlan viselkedési normák alakultak ki. A boltoknak nem kell
bezárniuk, azonban este 22,00 órától reggel 6,00 óráig alkoholt nem árusíthatnak. Az
ellenırzés kérdése nehéz, azonban a törvény, a szabály mindenkire vonatkozik. Annak a
közterületi jelenlétnek, amit fokozottan végeznek a rendırökkel, közterület-felügyelıkkel,
polgárırökkel együtt, már van látszata. A Polgármesteri Hivatalnak is – ahogy eddig is volt –
kiemelt feladata lesz az éjszakai vendéglátóhelyek folyamatos ellenırzése.
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Véleménye szerint – mivel a boltokat üzemeltetık és a vendéglátósok is átérzik ennek a
felelısségét – lesz ebben a kérdésben pozitív elırelépés.
Az önkormányzat sajnos azt nem tudja a szülıkkel elfogadtatni, hogy a gyerekeket ne
engedjék az éjszakába felügyelet nélkül, és hogy vonják felelısségre gyermeküket, alkoholfogyasztás esetén. Annyit tud tenni az önkormányzat, hogy az éjszakai órákban nem
engedélyezi a szeszes ital árusítását. Ebben a kérdésben az önkormányzatnak most
határozottnak kell lennie.
Hozzászólások:
Tóth Ferenc: Felhívta a figyelmet arra, hogy létezik olyan jogszabály, ami korlátozza a
köztéri italfogyasztást, a kiskorú fiatal kiszolgálását, illetve a rendbontó magatartáskor teendı
feladatokat. Jelen rendelet-tervezet nehezen ellenırizhetı, betartható, nem a probléma
lényegére koncentráló megoldást hozza, hanem egy olyan tilalmat állít fel, amely frusztrálja
az embereket, a nem szolnoki lakosokat, illetve számos negatív következménye lehet. A
rendelet-tervezet alkoholos ital forgalmazásáról beszél, viszont van olyan technika, aminek
következtében nem alkoholos italt, hanem alkoholos izomlazítót fog valaki fogyasztani.
Véleménye szerint ez a rendelet-tervezet nem fogja beváltani a hozzáfőzött reményeket.
Meggyızıdése, hogy más eszközöket kellene kitalálni a probléma megoldására.
Radócz Zoltán: A kérdésekre adott válaszban elhangzott, hogy a rendelet-tervezet a szolnoki
fiatalok viselkedését próbálná szabályozni. A tapasztalat szerint nem csak üzletekben, hanem
ún. „lukakban” is árulnak alkoholt. Ezt szó szerint kell érteni, mert vannak olyan helyek, ahol
egy kis ablakrésen árusítanak, ahol még ráadásul olcsóbban is hozzá lehet jutni az alkoholhoz.
Tulajdonképpen érti a szándékot, ami jó, csak valószínőleg nem lesz tetten érhetı, ha a
szabályt valaki kijátssza, és így nem is lehet szankcionálni. Az elvi szándék a jelzésérték jó a
város felé, remélve hogy az alkoholt forgalmazó egységek is betartják a rendeletben leírtakat.
Reményét fejezte ki, hogy a rendelet nem jár érdeksérelemmel azok részérıl, akik kulturáltan
biztosították eddig is a szolgáltatást.
Hegmanné Nemes Sára: Az elmúlt hónapban úgy döntött a Közgyőlés, hogy nem támogatja
ezt a rendelet-tervezetet, de ez a rendelet lépés lehet az irányba, hogy talán normalizáltabb
viszonyok alakuljanak ki a belvárosban, a hétvégeken. Elhangzott a hozzászólásokban, hogy
„nem biztos, hogy ez a megoldás”. Ha ez így van, akkor meg kellene mondani, hogy mi a
megoldás, hiszen már duplájára emelkedett a parkırök száma pénteken, szombaton, vasárnap
éjszaka takarító brigádok járják a várost, a közterület-felügyelık a polgárırséggel, a
rendırséggel együttmőködve, fokozott ellenırzést végeznek. Ennek ellenére nagyon nehéz
minimális javulást elérni. Az üzletek tulajdonosai panaszkodnak, hogy a virágokat kitapossák,
kirángatják, szétdobálják az üzletek elıtt. Sajnos az embereket nem lehet megváltoztatni, de
olyan megoldást kell találni, hogy legalább a lehetıség legyen kevesebb ahhoz, hogy az
éjszakában a fiatalok italhoz jussanak. A Kossuth térrıl minden héten a virágok kb. 30%-át
vissza kell pótolni, mert kitapossák. Az, hogy a fiatalok nem tudnak kultúráltan szórakozni, az
társadalmi probléma. A rendelet-tervezetben leírtakat fel kell vállalni és majd a tapasztalatok
fognak nagyon sokat jelenteni. Kérte az elıterjesztés támogatását.
Vörös Ádám: A fiatalok alkoholfogyasztásán nem fog változtatni a rendelet, tehát nem fogja
megakadályozni az alkoholfogyasztást, de azon változtathat, hogy az éjszaka folyamán jóval
kevesebb lesz a közterületen alkoholt fogyasztó fiatalok száma. Egyetértett abban, hogy
mindenképpen meg kell próbálni a változtatást azzal, hogy a rendelet bevezetésre kerüljön, és
ha korrekcióra szorul, akkor a késıbbiekben azt meg kell tenni.
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Dr. Kovács László kiemelte, hogy a rendelet a kulturált szórakozás, bulizás és
alkoholfogyasztás irányába hat. Nagyon fontos, hogy nem a szesztilalom életbeléptetésérıl
van szó. Tulajdonképpen az utcán való italozást próbálja a rendelet megakadályozni.
Szalay Ferenc: Egy folyamat elindításáról van szó, aminek nem csak az a része, hogy 22 óra
után nem lehet alkoholt vásárolni, 1 hipermarketben, 4 üzemanyagtöltı-állomáson, és 19
élelmiszerboltban, amelybıl 10 benzinkút mellett van, hanem arról is, hogy figyelni kell a
közterületi alkoholfogyasztást, amit büntetni kell. Ez nem csak fiatalokra vonatkozik, hanem
mindenkire, aki ezt teszi. Kiemelten figyelni kell, hogy a vendéglátóhelyeken 18 év alatti
fiatalnak ne szolgáljanak fel alkoholt, mert erre is törvény van. Az önkormányzat a szülıknek
is segít ezzel a rendelettel, hiszen azt láthatják, hogy a város is mer lépni, tehát mint szülı İ
is lépjen a gyermek felé. Az önkormányzat szeretne példát mutatni a civil szervezeteknek is,
mert rendszeresen felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni civil gondolkodással.
Tulajdonképpen a civil társadalom is figyeljen jobban a környezetére. A vendéglátóhelyeken
megmarad az alkoholfogyasztás lehetısége azért, hogy normális helyeken, normális
körülmények között szórakozhassanak az emberek. Fontos látni, hogy a dohányzás elleni
kampányban vannak városok, ahol a város egész területén meg van tiltva a dohányzás, és ha
ezt be lehetett vezetni, akkor egy ilyen helyi rendelet bevezetése sem okozhat nagy problémát.
Véleménye szerint ez a rendelet az idegenforgalmat nem befolyásolhatja. Mindenképpen lépni
kell hatékonyan és hathatósan az ügyben, hogy a gyerekek, vagy a város bármely lakója a
kulturált alkoholfogyasztás felé menjen el. Ez nagy felelısség. Hangsúlyozta, hogy a Diák
Tanács külön kérése volt, hogy az önkormányzat lépjen ebben a dologban, mert a saját
korosztályukat tekintve nagyon veszélyesnek ítélik a mostani világot. Kérdésként
fogalmazódott meg a büntetés mértéke. Erre válaszként elmondta, hogy az üzletet bezárni
nem lehet, de folyamatosan szankcionálható 30.000.-Ft mértékig, illetve a nyitva tartás
idejének korlátozását is alkalmazni lehet, vagy be lehet vonni a mőködési engedélyt. Javasolta
a rendelet-tervezet elfogadását.
Savazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 23 fı - 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4
tartózkodás mellett megalkotta a következı rendeletet:

24/2008. (VI.20.) KR. rendelet
az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól
Szolnok Megyei Jogú város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok város közigazgatási területén a külön jogszabályban
meghatározott mőködési engedéllyel rendelkezı 2. § szerinti szeszes italt árusító üzletekre és
azok üzemeltetıire.
(2) A rendelet területi hatálya Szolnok város közigazgatási területére terjed ki.
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Értelmezı rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában szeszes italt árusító üzlet:
1111 Hipermarket
1112 Élelmiszerüzlet
1260 Palackozott italok szaküzlete
9000 Termelıi borkimérés
I/83 Üzemanyagtöltı állomás
1121 Iparcikk áruház és szakáruház
1122 Iparcikküzlet
Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendje
3. §
(1) A szeszes italt árusító üzletek 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik azon szeszes italt árusító
üzletre, ahol az üzemeltetı vállalja, hogy a szeszes ital árusítását 22.00 és 6.00 óra között
szünetelteti. Az üzemeltetı ilyen esetben a vásárlókat tájékoztatni köteles a szeszes ital
éjszakai forgalmazásának szüneteltetésérıl. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben
a vásárlók által jól látható felirattal kell elhelyezni.
(3) Az év december 31. és január 1. napjaira az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem
vonatkozik.
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. A
hatályba lépés idıpontjában folyamatban lévı ügyekre e rendeletet kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépése idıpontjában mőködési engedéllyel rendelkezı szeszes italt
árusító üzletekre vonatkozóan a rendelet 2008. augusztus 01. napján lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i ülésén.

4. napirendi pont
Elıterjesztés a hirdetı berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Szalay Ferenc kérte a módosított elıterjesztést tárgyalási alapnak tekinteni. A módosítás
megtalálható az eredeti elıterjesztés mögött, az ülés elıtt ismertetett címen.
Dr. Szakali Erzsébet: A 12. § részletesen lépteti hatályba a most hatályos 13/2008. (IV.28.)
KR. rendelet bizonyos pontjait, illetve kiegészül arra az idıtartamra, amíg a hatályba lépés
2008. október 1-ig fennáll.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási
bizottság, a városfejlesztési bizottság.
A pénzügyi bizottság és a városgazdálkodási bizottság támogatta az elıterjesztést, míg a
városfejlesztési bizottság nem támogatta.
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Hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése - a szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 23 fı - 18 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotta a következı rendeletet:

25/2008. (VI.20.) KR. rendelet
a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályozásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv.16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Korm. rendelet
(OTÉK), valamint a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló 1997. évi LVIII. törvényben, a
közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben és a végrehajtására kiadott
30/1988.(IV.21.) MT. rendeletben, az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések
elhelyezésérıl szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben foglaltakra és az építésügyi hatósági
eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet ( továbbiakban: ÖTM. rendelet) alapján és Szolnok Megyei
Jogú Város Közgyőlésének Szolnok Megyei Jogú Város Építészeti Mőszaki Tervtanácsának
létrehozásáról és mőködési rendjének meghatározásáról és ügyrendjének megállapításáról
szóló 6/2007. (I.30.) KR. rendeletének, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének
az épített környezet helyi védelmérıl szóló 40/2005. (X.6.) KR. ( továbbiakban: 40/2005
(X.6.) KR.) rendeletének figyelembevételével a következı rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja Szolnok Megyei Jogú Város építészeti és természeti értékeinek,
idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megırzése
érdekében a városképi, közlekedési, vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a
hirdetıberendezések, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének és
engedélyezésük rendjének szabályozása a közterületeken és a közterületekrıl látszó
területeken épületeken, építményeken.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Szolnok Megyei Jogú Város (továbbiakban: város) közigazgatási területén,
valamint a fölötte lévı légtérben szabadtéri reklámhordozók útján folytatott, közterületen
közzétett, vagy közterületrıl észlelhetı, a gazdasági reklámról szóló 1997. évi LVIII.
törvényben meghatározott gazdasági reklámtevékenységre(reklám), továbbá az egyéb
hirdetményezési együtt hirdetményezési - tevékenységre.
b) Valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre,
aki/amely a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló 1997. évi LVIII. törvényben meghatározott
reklámozóként (hirdetményezıként), reklámszolgáltatóként (hirdetményszolgáltatóként),
reklámközzétevıként (hirdetmény közzétevıként) hirdetményezési vagy reklám
tevékenységet végez, valamint a közterület-hasznosítását végzı rendszergazdára.
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(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az országgyőlési képviselık választása,
b) a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatok tagjainak a választása,
c) az országos és helyi népszavazás,
d) az országos és helyi népi kezdeményezés, továbbá
e) azokra a választási eljárásokra, amelyekre az 1997. évi C. tv. alkalmazását jogszabály
elrendeli,
érdekében kihelyezett választási plakátokra és falragaszokra, kivéve a 6.§ (4),(6),(7)
bekezdésében. foglaltakat.
3. §
Értelmezı rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület:
Közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az ingatlan
nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrésze -az errıl szóló külön szerzıdésben foglaltak keretei között- a közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés
biztosítása (utak, terek),a pihenı és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a
közmővek elhelyezése,
2. Út: a jármővek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a jármővek, illetve csak a
gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, illetıleg
magánterület (közút, magánút). Magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló területen lévı, közforgalom elöl elzárt utat is.
3. Hirdetmény: Az e rendelet szerint reklámnak, illetıleg egyéb hirdetménynek minısülı
információ.
4. Reklám: a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló 1997. évi LVIII. törvény 2.§ h) pontjában
meghatározott tájékoztatás.
5. Egyéb hirdetmény: E rendelet szerint reklámnak nem minısülı, hirdetı-berendezés,
reklámhordozó útján közzétett minden más információ, valamint a falragasz, falfirka.
6. Közérdekő helyi információ: Az egyéb hirdetmények azon csoportja, amely épület
házszámát, az épületrıl, vagy az épületben történtekrıl közérdekő, illetve megemlékezés
jellegő tájékoztatást, közterület, középület, településrész, helyi közszolgáltatások és
közszolgáltatók, mőemlék és egyéb helyi nevezetesség megnevezését, irányát, térbeli
elhelyezkedését, ezek térképét, a helyi tömegközlekedés rendszerét, a pontos idıt, a légkör
fizikai, kémiai állapotát, a közterületen tartózkodó természetes személyek számára
megjeleníti.
7. Közterületi tájékoztató rendszer: azonos célt szolgáló, közterületen térben több helyen
elhelyezett egyéb hirdetmények azonos vagy hasonló elemekbıl álló csoportja.
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8.Közterületi hirdetmény: minden közterületen elhelyezett hirdetmény az azt hordozó vagy
sugárzó hirdetı-berendezés térbeli elhelyezkedésétıl függetlenül, valamint a gépkocsiból
hangszóró útján történı közhírellés.
9. Reklámhordozó: Minden olyan eszköz, ideértve a reklámfelületet is, amelynek segítségével
az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-,
szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy
számára észlelhetıvé válnak, és képzettársításra ösztönöznek.
10. Hirdetı-berendezés: minden olyan eszköz és reklámhordozó amely, építmény, fixen
rögzített vagy mozgó, képi, hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására
alkalmas berendezés, függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétıl (magán-, vagy
közterületen található), amelyet közterületrıl érzékelni lehet. Ide tartozik még: a
kirakatszekrény, védtetı, (elıtetı) üzleti ernyıszerkezet, fényreklám, zászlórúd, cégér,
amennyiben a közterületre 10 cm-nél jobban benyúlik.
11. Szabadtéri reklámhordozó: hirdetmény közzétételére alkalmas, illetve arra használt,
építményen vagy azon kívül elhelyezett, helyhez kötött vagy mozgó reklámhordozó, kivéve
az árusítás helyén elhelyezett, az áru elérhetıségét jelzı eszközt.
12. Helyhez kötött szabadtéri reklámhordozó: A talajhoz rögzítéstıl függetlenül minden olyan
reklámhordozó, amely szállítás közben nem felel meg rendeltetésének.
13. Reklámberendezés: Jelen rendelet 3.§ (1) bekezdés 23-26. és 28-31. pontjaiban felsorolt
valamennyi reklámhordozó.
14. Reklám felület: az a része a reklámberendezésnek, illetve olyan eredetileg más funkcióra
létrehozott objektumon (pl.: lámpaoszlop, házfal, buszváró) kialakított hely, vagy ahhoz
rögzített tárgy, ami állandó vagy cserélhetı hirdetmények elhelyezésére, megjelenítésére
szolgál.
15. Reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített
alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (pl. színezett habarccsal) készített
reklámcélú építmény, grafikai mő.
16. Reklám körzet: az épített és a természeti környezet értékének, a védelmükhöz főzıdı
érdek fontossága alapján kialakított, más építési körzetektıl egyéni karaktere és jól
körülhatárolható területe folytán határozottan különbözı városrész, melyben a
hirdetményezési tevékenységre más körzetektıl eltérı, speciális szabályok vannak érvényben,
amelyek tükrözıdnek az egyes körzetekben kialakított reklám célú közterület használati
díjakban is.
17. A közterület hasznosítását végzı rendszergazda: Az a gazdálkodó szervezet, amely a
város közigazgatási területén az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a
közterületek hirdetményezési célú hasznosítását végzi.
18. Cégjelzés: építményen, épületen elhelyezett vagy építményen, épületben, annak közelében
elhelyezett berendezésbıl sugárzott, ugyanazon épületben (építménnyel egybefüggı
épületben) folyó gazdasági tevékenységet végzı természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet megnevezésének, vagy jelképének,
tevékenységére utaló feliratnak egyéb információnak, jelenlétére vonatkozó bármilyen írásos,
kép vagy hangzó utalásnak, figyelemfelhívásnak közterületrıl érzékelhetı megjelenítése.
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19. Cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merıleges elhelyezéső, esetenként
figurális elemekkel díszített változata.
20. Cégfelirat: közvetlenül építmény, épület homlokzati felületére síkszerően elhelyezett
írásos, vagy képi formájú cégjelzés.
21. Cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú,
fıszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire
falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla.
22. Címtábla, címfelirat: a cégtábláéval, cégfeliratéval azonos formájú és tartalmú, de nem
gazdasági tevékenységgel kapcsolatos információt megjelenítı jelzés, beleértve az ezekkel
egybefüggıen vagy külön elhelyezett közérdekő tájékoztatást.
23. Fényreklám: saját fényforrással rendelkezı világító felülető, illetve 500 luxnál erısebben
megvilágított reklám vagy vetített reklám.
24. Plakát: méretétıl függetlenül minden, valamely más, helyhez kötött, vagy mozgó eszközre
rögzíthetı, általában papír alapú és cserélhetı, elsısorban vizuális információt közvetítı
reklámhordozó.
25. Falfestés: méretétıl függetlenül minden, eredetileg más funkcióra létrehozott épület
építmény, létesítmény (pl.: házfal, kerítés, transzformátor-ház) közterületrıl látható felületén
közvetlenül, maradandó módon (pl. festékkel) elhelyezett hirdetmény.
26. Átfeszített transzparens: közterület felett elhelyezkedı, közterületen álló szerkezet(ek)hez,
vagy közterületet határoló építmény(ek)hez rögzített, írásos, vagy képi információt tartalmazó
reklámhordozó.
27. Információs tábla: közterületen elhelyezett, a helyi tájékozódást segítı tábla (telephelyre,
idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla, stb.).
28. Hirdetıtábla: állandó, vagy cserélhetı (változtatható, átragasztható) elsısorban vizuális
információt táblaszerően megjeleníteni képes, helyhez kötött reklámhordozó.
29. Hirdetı oszlop: általában hengeres alakú, állandó, vagy cserélhetı (változtatható,
átragasztható) elsısorban vizuális információt kettınél több irányba közvetítı, helyhez kötött
reklámhordozó.
30.Megállító tábla: Nyitvatartási idı alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett mobil
reklámtábla.
31. Egyéb hirdetı eszköz: mérettıl függetlenül a 3. § (1) bekezdésének 18-30. pontokban fel
nem sorolt, minden más helyhez kötött, vagy mozgó reklámhordozó.
32 Forgalomtechnikai eszköz: közúti jelzıtábla, forgalomirányító fényjelzı készülék,
vezetıoszlop, vezetıkorlát.
33. Tervtanács: Külön jogszabályban meghatározott Szolnok Megyei Jogú Város Építészeti
Mőszaki Tervtanácsa
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34. Önálló hirdetı-berendezés: Az a reklámhordozó, mely közvetlenül közterületen, illetve
közhasználat céljára átadott területen áll (kirakatszekrény, zászlórúd, átfeszített felirat,
hirdetıvitrin, hirdetıtábla, reklámtábla )
4. §
A város reklám körzetei
(1) A város területe e rendelet alkalmazása szempontjából 2 reklám körzetre oszlik az 1.sz.
mellékletben meghatározottak szerint.
(2) Közterületen a hirdetı-berendezés, reklámhordozó elhelyezıje köteles a közterület
használatáért közterület-használati díjat fizetni a közterület-hasznosító rendszergazdának. A
díjfizetés egységes alapja a hasznos reklámfelület mérete. Közterület használatnak minısül az
is, ha a nem közterületi ingatlan telekhatárán lévı felépítményre kihelyezett, annak
(fal)síkjától kinyúló reklámhordozó függıleges vetülete a közterületre esik.
(3) Az egyes reklám körzetekhez kapcsolódó közterület-használati díjtételeket és a helyi közút
igénybevételéért fizetendı díjat jelen rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.
(4) Mentes a közterület-használati díj megfizetése alól Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata által elhelyezésre kerülı, illetve az Önkormányzat érdekében, utasítására
kihelyezett közérdekő helyi információ elhelyezése, illetve ilyen hirdetményt tartalmazó
hirdetı-berendezés, reklámhordozó létesítése.
(5) Jelen rendelet 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában említett egyéb ingatlanok közhasználat céljára
átadott területrészére vonatkozó külön szerzıdésre, a közterületek rendeltetéstıl eltérı
használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályai
az irányadók, azzal hogy a külön szerzıdés megkötése után, a területre – kérelemre, a
tulajdonos hozzájárulása alapján- a közterület-hasznosítását végzı rendszergazda köt
közterület használati szerzıdést. Az ilyen területen történı hirdetményezési, reklámcélú
használat mentes a közterület-használati díj megfizetése alól.
5. §
A hirdetı-berendezések, reklámhordozók létesítésének szabályai
(1) A város közigazgatási területén hirdetı-berendezések, reklámhordozók létesítése építési
engedély, bejelentés alapján történhet, amennyiben a hirdetı-berendezések, reklámhordozók
létesítését az ÖTM. rendelet, vagy egyéb más jogszabály építési engedélyhez, bejelentéshez
köti.
(2) A hirdetı-berendezések, reklámhordozók kialakítása és elhelyezése meg kell feleljen a
munka-,vagyon-és
közlekedésbiztonsági
szabályoknak,
valamint
a
városképi
követelményeknek.
(3) A hirdetı-berendezéseket, reklámhordozókat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne
akadályozzák a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerő
használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. Reklámhordozók vagy
reklámok közutak melletti elhelyezésének szabályait a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.
törvény szabályozza, melynek rendelkezéseit jelen rendelet elıírásai mellett alkalmazni kell.
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(4) A hirdetı-berendezések, reklámhordozók kialakításának, ha az épületen, vagy annak
közelében helyezkedik el, az épület karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodnia
kell.
(5) Hirdetı-berendezéseken, reklámhordozón nem alkalmazható:
a) külön jogszabályban (KRESZ) szereplı táblák forma és színösszeállítása, továbbá az
útbaigazító táblákon szabványosított betőtípus és jelrendszer.
b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverı, vagy fényvisszavetı anyag, olyan
világítótest, amelynek elhelyezése, kialakítása révén a közúton közlekedıket vakítja, ezzel a
közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(6) Közutak feletti áthidalásoknál, önálló átfeszítéseknél figyelembe kell venni a közúti
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény elıírásaiban foglaltakat. Az átfeszítésekre idıleges
jelleggel, legfeljebb 14 nap idıtartamra van lehetıség, és csupán eseményeket,
rendezvényeket hirdetı, nem merev anyagú hirdetés helyezhetı el.
(7) Az átfeszítés elhelyezéséhez ki kell kérni a rögzítésre használt berendezés vagy épület
tulajdonosának és az egyéb jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulását, továbbá
szerzıdéskötési kötelezettsége van a kérelmezınek a közterület hasznosítását végzı
rendszergazdával.
(8) Az információs útbaigazító táblákat az egységes megjelenés érdekében az ÚT2-1.140
számú Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése címő Útügyi
Mőszaki Elıírásnak megfelelıen kell kialakítani.
(9)A megszőnt üzletek, intézmények, vállalkozások, stb. hirdetı-berendezéseit elsısorban a
kihelyezı, ha a kihelyezı szőnt meg, akkor az köteles lebontani, akinek az érdekében a
kihelyezés történt, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa.
(10) A város közigazgatási területén az erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek
közterületen való reklámozása tilos.
6. §
A plakátok, hirdetmények közzétételének és eltávolításának szabályai
(1) Plakátok, hirdetmények elhelyezési szabályai:
a.) közterületen plakátot, hirdetményt, falragaszt csak a plakátok hirdetmények elhelyezésére
létesített hirdetı-berendezéseken, reklámhordozókon szabad elhelyezni.
b.) a plakát, hirdetmény kihelyezésére jogosultnak rendelkeznie kell a plakát, hirdetmény
elhelyezésére szolgáló hirdetı-berendezés, reklámhordozó használati jogával (tulajdon,
tulajdonosi hozzájárulás, bérlet).
c.) tilos plakátot, hirdetményt elhelyezni az a.), b.) pontokban rögzítettektıl eltérı helyen és
módon.
d.) a hirdetı berendezések és plakátok, hirdetmények nem sérthetik és nem veszélyeztethetik
az életet és a testi épséget, a közerkölcsöt, vagyonbiztonságot.
e.) a közlekedés biztonságát veszélyeztetı (fényvisszaverı közlekedési táblák színeit, ábráit
zavaróan tartalmazó stb.) plakátok, hirdetmények nem helyezhetık el.
f.) tilos röplapok szórása kivéve, ha ezt állami vagy önkormányzati érdek teszi szükségessé.
(2) Jogszabályi elıírásokba ütközı tartalmú vagy így kihelyezett, illetve a közerkölcsöt, sértı
reklámnak nem minısülı plakátot, hirdetményt, falfestést, falfirkát az elhelyezınek
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haladéktalanul el kell távolítania. Az eltávolítás költségei közterületen azt terhelik, akinek
érdekében a kihelyezés történt.
(3) Az idejét múlt hirdetményt, plakátot a hirdetmény plakát elhelyezıjének, vagy akinek az
érdekében az elhelyezés történt 15 napon belül el kell távolítania.
(4) Választási plakátot az aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást
követı 30 napon belül köteles eltávolítani.
(5) Idejét múltnak minısül minden olyan hirdetmény, plakát - az azt hordozó hirdetıberendezésre, reklámhordozókra kötött közterület használati szerzıdés érvényességi
idıpontjának lejártát követıen - amely meghatározott idıpont(ok)hoz, évszakokhoz
kapcsolódó eseményekrıl, rendezvényekrıl, akciókról nyújtott tájékoztatást, vagy amelynek
információ tartalma az idı múlása következtében aktualitását és célját vesztette és ez a
hirdetmény tartalmából nyilvánvalóan megállapítható.
(6) Választási plakát a szavazást követı harmincadik napon túl minısül idejét múltnak.
(7) Az idejét múlt hirdetményt, plakátot a Közterület-felügyelet (a közterület hasznosítását
végzı rendszergazdával együttmőködve) a kötelezett részére kiadott, a hirdetmény, plakát
eltávolítására vonatkozó felszólításban megjelölt határidı eredménytelen elteltét követı
naptól a közterület használati szerzıdést megkötı közterület használó, illetve választási plakát
esetén az elhelyezı, vagy akinek érdekében elhelyezték, költségére és veszélyére
eltávolíttathatja.
7. §
Építési hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött hirdetı-berendezésekre
reklámhordozókra vonatkozó eljárási szabályok
(1) A város közigazgatási területén a hirdetı-berendezésekre, reklámhordozókra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelızıen ki kell kérni a Tervtanács véleményét.
(2) Cégér, cégjelzés, cégfelirat, cég-és címtábla az épületek karakteréhez, színeihez,
arányrendszeréhez igazodó kialakításban az egyéb szakhatósági elıírások betartása mellett, a
Tervtanács véleményének figyelembevételével helyezhetı el.
(3) A I. számú körzetben ( 1.sz. melléklet ) 6,0 m2 -nél nagyobb felülető reklámhordozó nem
helyezhetı el, kivéve a hirdetı oszlopot.
(4) Útkilométer szelvényenként legfeljebb 10 db 12 m2 felülető reklám, hirdetıtábla,
reklámgrafika és hirdetı-berendezés helyezhetı el úgy, hogy azok egymástól mért távolsága
legalább 20 méter legyen.
8. §
(1) Nem helyezhetı el hirdetı-berendezés, reklámhordozó:
a) közút külterületi szakaszán egymástól 100 m-nél kisebb távolságon belül,
b) közúti forgalomtechnikai eszközökön (közúti jelzıtábla, forgalomirányító fényjelzı
készülék, vezetıoszlop, vezetıkorlát), azok tartószerkezetén, valamint azok vízszintes és
függıleges észlelési sávjában (közúti jelzést semmilyen módon nem takarhat) ,
c) közvilágítási oszlopokon, amelyek forgalomtechnikai eszközök tartószerkezetei,
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d) intézmények és középületek falain,
e) közterületen álló fákon,
f) emlékmőveken, szobrokon,
g) régészeti és helyi természetvédelmi területeken,
h) a Tisza parkban, a Verseghy parkban.
(2) A helyi egyedi védelem alá tartozó épületeken, a helyi értékvédelem területein a hirdetıberendezések, reklámhordozók elhelyezésére a 40/2005.(X.6.) KR. rendelet szabályai az
irányadók.
(3) Úttest, járda, egyéb közlekedési terület felületére festett hirdetés nem helyezhetı el.
9. §
(1) Az építési engedély és bejelentés nélkül létesíthetı hirdetı-berendezések, reklámhordozók
elhelyezéséhez szükséges közterület esetén a tulajdonos hozzájárulása, valamint rendelkezni
kell a közterület hasznosítását végzı rendszergazdával megkötött szerzıdéssel.
(2) A tulajdonosi hozzájárulás megadásához helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi
védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan közterület felöl látható homlokzatán történı
létesítés esetén a Tervtanács véleménye szükséges.
10. §
(1) Aki a város közterületein hirdetı-berendezés, reklámhordozó közterületen történı
elhelyezésének teljes idıtartamára nem rendelkezik érvényes közterület-használati
szerzıdéssel, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértés tetten ért elkövetıjét a közterület-felügyelı helyszíni bírsággal sújthatja.
11. §
Eljárási rendelkezések
(1) A város közterületein hirdetı-berendezések, reklámhordozók létesítésére csak közterülethasználati szerzıdés alapján kerülhet sor, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi
hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhetı.
(2) A közterület eltérı hirdetményezési, reklámcélú használatára vonatkozó igényt a 3.számú
mellékletben szereplı nyomtatványon a közterület hasznosítását végzı rendszergazdához kell
benyújtani.
(3) A reklámhordozók és hirdetı-berendezések létesítéséhez és elhelyezéséhez tulajdonosi
hozzájárulás szükséges, melyet az Önkormányzat nevében a Polgármester a hozzá benyújtott
kérelem alapján ad meg.
(4) A közterület hirdetményezési, reklámcélú használatára vonatkozó közterület használati
szerzıdést - jelen rendeletben meghatározott feltételekkel - az önkormányzat képviseletében
eljáró közterület hasznosítását végzı rendszergazda jogosult megkötni.
(5) A közterület-használati szerzıdés határozott idıre köthetı, legrövidebb tartama 1 nap,
leghosszabb tartama 5 év.
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(6) A tulajdonosi hozzájárulás csak a közterület hasznosítását végzı rendszergazdával kötött,
a (4) bekezdésben meghatározott szerzıdéssel együtt érvényes.
12.§
Módosuló jogszabály
(1) A közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról, valamint a zöldterületek használatáról
szóló 13/2008.(IV.28.) KR. rendelet ( továbbiakban: KR. ) 3. § (1) bekezdése a következı v)
és w) ponttal egészül ki:
„v) hirdetı-berendezés, reklámhordozó, kirakatszekrény, cég-és címtábla (amennyiben 10 cmnél nagyobb mértékben közterületbe nyúlik)
w) önálló hirdetı-berendezés „
(2) A KR. 5. § (4) bekezdése a következı a következı j) ponttal egészül ki:
„j) hirdetı-berendezés elhelyezéséhez; 3 példányos helyszínrajzot az igényelt terület helyének
pontos megjelölésével, 3 példányos színezett tervet valósághő ábrázolással (anyagméret,
rögzítés módja, talaj feletti elhelyezés magasságának megjelölése), vagy fényképet, „
(3) A KR. a következı 7/A. §-al egészül ki:
„7/A.§ Hirdetı-berendezés, reklámhordozó elhelyezése: a közúti őrszelvényen kívül
helyezhetı el úgy, hogy a közlekedés biztonságát nem akadályozhatja, és nem
veszélyeztetheti, figyelembe véve a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvényben
megfogalmazottakat.”
(4) A KR. 9. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A közterület-használati díjat hirdetı-berendezés, reklámhordozó elhelyezése esetén a
reklámfelület nagysága alapján kell megállapítani.”
(5) A KR. a következı 11/A.§-al egészül ki:
„11/A.§ plakátok, hirdetmények elhelyezési szabályai
(1) Közterületen plakátot, hirdetményt, falragaszt csak a plakátok hirdetmények elhelyezésére
létesített hirdetı-berendezéseken, reklámhordozókon szabad elhelyezni.
(2) A plakát, hirdetmény kihelyezésére jogosultnak rendelkeznie kell a plakát, hirdetmény
elhelyezésére szolgáló hirdetı-berendezés, reklámhordozó használati jogával (tulajdon,
tulajdonosi hozzájárulás, bérlet).
(3) Tilos plakátot, hirdetményt elhelyezni az (1), (2) bekezdésekben rögzítettektıl eltérı
helyen és módon.
(4) A hirdetı-berendezések és plakátok, hirdetmények nem sérthetik és nem veszélyeztethetik
az életet és a testi épséget, a közerkölcsöt, vagyonbiztonságot.
(5) A közlekedés biztonságát veszélyeztetı (fényvisszaverı közlekedési táblák színeit, ábráit
zavaróan tartalmazó stb.) plakátok, hirdetmények nem helyezhetık el.
(6) Tilos röplapok szórása kivéve, ha ezt állami vagy önkormányzati érdek teszi szükségessé.
(7) A plakátok és hirdetmények elhelyezésének szabályai nem terjednek ki:
a) az országgyőlési képviselık választása,
b) a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatok tagjainak a választása,
c) az országos és helyi népszavazás,
d) az országos és helyi népi kezdeményezés, továbbá
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e) azokra a választási eljárásokra, amelyekre az 1997. évi C. tv. alkalmazását jogszabály
elrendeli,
érdekében kihelyezett választási plakátokra és falragaszokra.”
(6) A KR. 17.§-a következı l),m),n) ponttal egészül ki:
„l) Reklámhordozó: Minden olyan eszköz, ideértve a reklámfelületet is, amelynek
segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel,
illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy
számára észlelhetıvé válnak, és képzettársításra ösztönöznek.
m) Hirdetı-berendezés: minden olyan eszköz és reklámhordozó amely, építmény, fixen
rögzített vagy mozgó, képi, hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására
alkalmas berendezés, függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétıl (magán-, vagy
közterületen található), amelyet közterületrıl érzékelni lehet. Ide tartozik még: a
kirakatszekrény, védtetı, (elıtetı) üzleti ernyıszerkezet, fényreklám, zászlórúd, cégér,
amennyiben a közterületre 10 cm-nél jobban benyúlik.
n) Önálló hirdetı-berendezés: Az a reklámhordozó, mely közvetlenül közterületen, illetve
közhasználat céljára átadott területen áll (kirakatszekrény, zászlórúd, átfeszített felirat,
hirdetıvitrin, hirdetıtábla, reklámtábla ).”
(7) A KR. 1 sz. melléklet a következı 22,23 sorral egészül ki:
22 Önálló
hirdetı-berendezés, 2.915,- Ft/m2/hó
reklámberendezés (amelyek közvetlenül
közterületen állnak)
23 Hirdetı-berendezés, kirakatszekrény,cég 1.190,- Ft/m2/hó
és címtábla (amennyiben 10 cm-nél
nagyobb mértékben közterületbe nyúlik)
(8) A KR. 2.sz. melléklet 2. pontja kiegészül az alábbi sorokkal:
Önálló hirdetı-berendezés, reklámberendezés 230
120
(amelyek közvetlenül közterületen állnak)
Hirdetı-berendezés, kirakatszekrény,cég és
címtábla (amennyiben 10 cm-nél nagyobb
mértékben közterületbe nyúlik)

230

120

1.730,- Ft/m2/hó

540,- Ft/m2/hó

120

55

55

35

120

55

55

35

13. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. október 1. napján lép hatályba,
rendelkezéseit, az ezt követıen indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet 12.§-a 2008. július 1-jén lép hatályba és 2008. szeptember 30-án hatályát
veszti.
(3) A hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról
és engedélyezésérıl szóló 14/2008. (V.8.) KR. rendelet nem lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i ülésén.
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25/2008. (VI.20.) KR. rendelet 1. számú melléklete
Az egyes reklám körzetek meghatározása
I. körzet:
Az I. körzetbe kerülnek értelemszerően a körzetet határoló közterületek térfalai és az azokról
nyíló ingatlanok is.
Belváros: Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja - Tisza-parti sétány Mártírok u. - Indóház u. - József A. u. - Bajcsy-Zs. út - vasút - Bajcsy-Zs. út - Rékai úti
felüljáró közötti szakasz - Szántó krt. - Csokonai u. - Északi vasútvonal által körülhatárolt
területe
II. körzet:
Az I. körzetbe tartozó területek kivételével valamennyi egyéb terület. A II. körzet
határvonala csatlakozik az I. körzet határvonalához. A II. körzetbe kerülnek
értelemszerően a körzetet határoló közterületek térfalai és az azokról nyíló ingatlanok is.

25/2008. (VI.20.) KR. rendelet 2. számú melléklete

A hirdetı berendezések reklám körzetekhez kapcsolódó nettó díjai:
I. körzet díja
Hirdetés megnevezése
(Ft/m2/hó)
Önálló hirdetı-berendezés, reklámberendezés
(amelyek közvetlenül közterületen állnak)
Hirdetıberendezés kirakatszekrény, cég és címtábla
(amennyiben 10 cm-nél nagyobb mértékben
közterületbe nyúlik)

II. körzet díja
(Ft/m2/hó)

2 915,-

1 730,-

1 190,-

540,-

25/2008. (VI.20.) KR. rendelet 3. számú melléklete
KÉRELEM
Kérelmezı adatai:
Kérelmezı neve:
Állandó lakó-(telep) helyének címe:
Levélcíme:
Telefonszáma:
Adószáma:
A közterület igénybevételének adatai:
Igénybevett terület helye:
Igénybevett terület módja:
Igénybevett terület nagysága (m2):
Igénybevett terület fajtája (úttest, járda, útpadka, zöldterület, földút):
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A közterület igénybevételének célja:
A közterület igénybevételének idıtartama:
.....év ........................... hó ....... naptól
.....év ............................ hó ...... napig.
A szerzıdésben elıírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelıs személy
neve, címe:
S z o l n o k, ..... év .................. hó ....... nap
__________________________
kérelmezı aláírása

Csatolandó mellékletek:
- 3 pld. 1 : 500, vagy 1 : 1000 léptékő helyszínrajz az igényelt terület helyének pontos
megjelölésével,
- amennyiben a kért terület más intézmény, vagy magánszemély kezelésében (tulajdonában)
lévı, e rendelet hatálya alá tartozó terület használatára irányul, úgy csatolni kell a kezelı
(tulajdonos) hozzájárulását.
- hirdetı-berendezés elhelyezéséhez 3 pl. színezett táblaterv valósághő ábrázolással (anyag,
méret, rögzítés módja, talajfeletti elhelyezés magassága, színe, betőtípusa), vagy fénykép
- egyéb önkormányzati rendeletben elıírt iratokat

5. napirendi pont:
Elıterjesztés a 104/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott „Szolnok
Hazavár Program” Cselekvési Tervének végrehajtására
Szalay Ferenc: A határozati javaslat 3. pontja értelmében az oktatási bizottság Ferenczné
Teleky Évát, az egészségügyi, szociális és sport bizottság Tasnádi Zoltánt delegálta a
bizottságba. A városfejlesztési bizottság a közgyőlés ülését megelızıen döntött a delegált
személyérıl.
Dr. Bozó Andrea: A városfejlesztési bizottság a bizottság elnökét javasolta delegálni a
bizottságba.
K é r d é s e k:
Radócz Zoltán a következı kérdéseket tette fel: mi történik akkor, ha az ösztöndíj
programmal kapcsolatban, bármilyen formában megszakad a tanulmány? Mi történik abban
az esetben, ha a munkáltató nem tudja foglalkoztatni a személyt, vagy ha mindkét fél arról
dönt, hogy az ösztöndíjat biztosító kuratórium felé fordul azzal, hogy nem kívánják
fenntartani a foglalkoztatást? Erre vonatkozóan semmiféle javaslatot, vagy elképzelést nem
mutat az elıterjesztés. Megjegyezte, hogy nagyon sajnálatos az az eset, amikor egy bizottsági
ülésen az elıadó nem ad, vagy nem akar adni választ a feltett kérdésekre. Ez megnehezítette
az érdemi tárgyalást, illetve a vélemény kialakítását.
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Dr. Szakali Erzsébet: Radócz Zoltán megjegyzését visszautasította. A bizottsági ülésen
megjelent osztályvezetı teljes körő választ adott, amit a bizottság elnöke nem fogadott el,
illetve nem tartotta kielégítınek. A bizottsági ülésen az osztályvezetı vállalta, hogy a
közgyőlés ülésére írásban felkészül a kért anyagból, ami a Közgyőlésen az ülés elıtt ki is lett
osztva.
Vörös Ádám csatlakozva a Jegyzı Asszony hozzászólásához elmondta, hogy szintén jelen
volt az ülésen és az elıbb rosszindulatú hozzászólás volt Radócz Zoltán képviselı részérıl. A
programmal kapcsolatban elmondta, hogy értelmezése szerint ez arról szól, hogy van egy
ösztöndíj program, illetve a cselekvési tervnek a kidolgozott része, és van egy ösztöndíj
program, ami regisztrációt igényel úgy a fiatal, mint a cégek részérıl, akik részt akarnak venni
a programban. Ezután egy elızetes megállapodást köt a fiatal, illetve a cég és ezt követıen
kerül támogatásra az önkormányzat által ez a megállapodás, és születik egy háromoldalú
megállapodás az önkormányzat, a fiatal, illetve az adott cég között. Tartalmaz még egy
vállalkozói programot szintén fiatal vállalkozóknak, amely kamattámogatással, oktatással és
tanácsadással jár. Kérte ennek megerısítését, hogy jól értette-e.
Dr. Nagy Rózsa: Az elıterjesztésben szerepel, hogy az ösztöndíj idıtartama maximum 3 év.
Egyetemi tanulmányok esetén az utolsó 3 év, a mesterképzésben résztvevıknél teljes
idıtartam, vagyis 3 év. A kérdése arra vonatkozik, hogy a „Bolognai-rendszer” bevezetésével
az egyetemi képzés egy lehetıség azoknak, akik a fıiskolai tanulmányokat befejezték? Ebben
az esetben hogyan kell érteni, az egyetemi idıszakra vonatkozó utolsó 3 évet?
Radócz Zoltán hangsúlyozta, nem azt mondta, hogy senki nem tudott válaszolni, hiszen két
osztály képviseletében jelentek meg az elıadók. Simon Gábor osztályvezetı tudott válaszolni
a mikro hitellel kapcsolatban feltett kérdésre, és ígéretet kapott, hogy a Közgyőlésen
számadatokkal kiegészítésre kerül az elıterjesztés. A Humán Igazgatóság képviseletében
megjelent elıadónak tett fel kérdéseket, és gyakorlatilag egyetlen egy kérdésére sem kapott
választ. A Humán Igazgatóság képviselıjének egyébként azt a kérdést tette fel, hogy milyen
garanciális elemek lesznek beépítve, ha bármilyen okból megszakad a program? Most arra a
kérdésére kér választ, hogy az ösztöndíj mikor lesz elérhetı? A regisztrált fiatal és a
munkaadó esetében, lesz-e minta az együttmőködésre? Mikor valósul meg a program? Kérte a
hanganyag meghallgatását és egyúttal visszautasította a megjegyzést, hogy mindenre kapott
választ a bizottsági ülésen.
Szalay Ferenc: Úgy érzi, hogy a képviselı úr is érezte, hogy nem jól fogalmazott, hiszen
most érthetıen tette fel a kérdéseket. Az hangzott el, hogy az elıadó nem akart válaszolni. Ezt
a megjegyzést jogosan utasította vissza jegyzı asszony. Meggyızıdése, hogy olyan eset nem
fordult és nem is fordulhat elı, hogy a hivatal képviseletében megjelenı munkatárs nem akar
válaszolni.
Szutorisz-Szügyi Csongor elnézést kért a bizottsági ülésen történtekért, és elmondta, hogy az
elıterjesztés két igazgatóság anyaga. Az oktatási osztály vezetıje nem vett részt olyan
mértékben az elımunkálatokban, hogy teljes körően tudott volna válaszolni. A kérdésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy azok jogosak, és már hónapok óta dolgoznak rajta.
Megjegyezte, hogy nem az önkormányzat köti a szerzıdéseket. Azt a szerzıdést, amit a
fiatallal meg kell kötni – háromoldalú szerzıdés – a cég, illetve az alapítvány fogja megkötni.
Az egész programot az önkormányzat az alapítvánnyal együtt végzi. Közalapítványról van
szó, az önkormányzat konkrétan nem határozhatja meg, hogy pontosan mire költsék a pénzt.
Általános megállapodás megkötésére fog sor kerülni, ahol rögzítve lesz, hogy a programot
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közösen hogyan végezzék. Az önkormányzat készíti elı a szerzıdésmintát, amelyben
szabályozni kell, mi történik, ha a fiatal hibájából megszakad az ösztöndíj folyósítása, mert
például elhagyja az egyetemet, stb., hiszen akkor visszafizetési kötelezettsége lesz. Ugyanez
vonatkozik a cégre, tehát aki belépett, de menetközben meg akarja szüntetni a kötelezettséget,
vagy nem akarja a fiatalt foglalkoztatni. Nagyon jól körbe kell járni ezt a témát, mert például
lehet olyan eset, hogy betegség miatt halaszt egy félévet a fiatal, vagy nem folytathatja
tanulmányait például, valamilyen betegség miatt. Külön eset, amikor menetközben a cég
tönkremegy, csıdbe jut. Ezt is az alapítvány felé meg kell téríteni, tehát ezt is szabályozni
kell. Dr. Nagy Rózsa kérdésére elmondta, hogy megpróbáltak a „Bolognai rendszer”-hez
alkalmazkodni. Még jelenleg a rendszerben vannak egyetemisták, akik egyetemi, vagy
fıiskolai szakokra jelentkeztek be. Klasszikus esetben, két master év elıtt bekerül az utolsó
év ezért szokták azt mondani, hogy „becsavar” például egy évet és utána még kettı évet, így
összesen három év lesz, de vannak olyan képzések, mint például az orvosi, ahol egyben
vannak a képzések. Arra a kérdésre, hogy lesz-e szerzıdés minta elmondta, hogy igen lesz
egy alapsablon, amit egyénenként kell megvizsgálni, és ha szükséges módosítani kell. Ebben
meg lesznek fogalmazva a felelısségek és következmények.
Simon Gábor: A pénzügyi bizottsági ülésen tett ígéretnek megfelelıen ismertette a
tudomására jutott számokat, ami elmondta, nem teljes körő, mivel nem minden cégtıl érkezett
információ. 2007. évben a mikrohitel programból 16 db pályázat érkezett be 71 MFt összegő
igényléssel, ebbıl 14 db került megítélésre, 58 MFt folyósítással. A 14 db-ból 5 szolnoki cég
volt támogatva. 2008. májusáig ebben a hitelkonstrukcióban pályázó nem volt. Mikrohitel
plusz program esetében 2007. évben 16 vállalkozás igényelt támogatást 155 MFt értékben.
Ezek közül 11 volt jogosult és 111,8 MFt összegben kaphattak hitelt. 2007. évben 3 szolnoki
telephelyő cég volt a 11 cég között. 2008. júniusáig 1 szolnoki pályázó volt 7 MFt értékben.
Jelenleg 4 szolnoki vállalkozó pályázata van elbírálás alatt, 29 MFt értékben. A harmadik
konstrukció megindítása még nem történt meg. Elnézést kért, hogy ezeket az adatokat a
bizottsági ülésen nem tudta ismertetni.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenırzı albizottság kivételével a
közgyőlés minden bizottsága. Az egészségügyi, szociális és sport bizottság, az oktatási
bizottság, a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási bizottság támogatja az elıterjesztést, míg
a városfejlesztési bizottság nem támogatja.
H o z z á s z ó l á s o k:
Hegmanné Nemes Sára: Az egyik bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem látni az egész
összefüggését, komplexitását a programnak. A „Szolnok Hazavár” program elindításának
egyetlen célja az volt, hogy a fiatalokat visszahívják a városba. Az hogy miért nem akarnak
visszajönni, nagyon sok oka van. Elsı helyen a megélhetés, a munkahely szerepel. A Humán
Igazgatóság felmérést végzett és készített egy komplex programot, színes diagrammal,
aminek nagyon sok eleme van. A program olyan komplex lett, hogy a kapcsolódási pontjait
szervezetileg felépíteni óriási munkát igényelt volna, ezért született az a döntés, hogy az
egészet az alapoknál kezdik, azokkal a modulokkal, amiket elbír úgy költségvetés, és anyagi
szempontból, mint szervezeti, szervezési szempontból. Az ösztöndíj-programnak, a
vállalkozóvá válási programnak, a szociális területeknek egy nagy komplex rendszere, de azt
látni lehetett, hogy egy hatalmas szervezeti rendszerrel most nem tudtak volna elbírni, azért
kezdték az alulról építkezést. Reményét fejezte ki, hogy elindul egy olyan folyamat, amelynél
mindenki a saját területéhez hozzá tud tenni és hozza az ötleteket, hogy mivel lehet bıvíteni.
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A számokból most az látszik, hogy néhány fiatalról van szó, de legalább İk visszajönnek a
városba és elindul valami.
Dr. Kállai Mária: Lehet egy rendszert kritikával illetni, viszont el kell indulni az alapoktól.
Három fiatal jelentkezett eddig olyan kérdéssel, hogyan lehet ehhez a programhoz
csatlakozni. Az utóbbi napokban a fiatalokkal való találkozáskor a részükrıl is érezhetı volt,
hogy valamilyen próbálkozás elindult. Az elsı sikerek, vagy kudarcok után folyamatos lesz a
monitorozás. Vizsgálva lesz az, hogy mi az az elemrész, amin változtatni kell, mi az, amit fel
kell javítani. A gazdag programcsomag egyes moduljai tudnak úgy külön életet élni, hogy
egyszer majd összekapcsolódnak, és egyes modulokon keresztül is majd le lehet vonni azokat
a tanulságokat, amelyek mentén közösen kell fejleszteni a többit. Kérte és javasolta az
elıterjesztés elfogadását.
Radócz Zoltán: A válaszból azt tőnt ki, hogy nem kerül a Közgyőlés elé az a szabályzat, amit
az alapítvány el fog készíteni. Célszerő lenne bizottsági, szakbizottsági szinten megismerni
azt az anyagot, ami az ösztöndíj program háttéranyagát képezi, vagy a pénzügyi bizottságnak,
vagy az oktatási bizottságnak, mint szakbizottságnak. Ismerjék meg, hogy milyen fékeket,
lehetıségeket tettek bele, hogy jól mőködjön az ösztöndíj program. Nem lesz könnyő
helyzetben a kuratórium sem, amikor majd arról kell döntenie, hogy a program folytatódjon
bizonyos esetekben, vagy nem. Ezt nagyon alaposan ki kell dolgozni. Nagyon fontos, hogy a
versenyképes, preferált jó szakmákkal rendelkezıket sikerül-e visszacsábítani, hiszen ık
azok, akik a piacon szeretnék megmérettetni magukat. A bizottsági ülésen is felvetette, hogy
az egyéb munkaadói kedvezményeket valószínőleg elveszíti a munkáltató, például a
pályakezdık alkalmazásáért a Munkaügyi Központ Kirendeltségen keresztül támogatásba
részesülhet, viszont ha megkötésre kerül a szerzıdés a foglalkoztatásra, akkor erre
valószínőleg nem lesz jogosult. Megfogalmazta kérdésként, hogy a probléma összefésülhetıe. Egy kérdésére kér még választ, hogy ez az egész mikor indul, mikorra tervezik a
regisztrálás idıpontját? A mikrohitellel kapcsolatos tájékoztatót megkapta, amibıl kiderül,
hogy kevesen veszik igénybe. Reményét fejezte ki, hogyha kiajánlja a mikrohitelprogramot az
alapítvány, akkor potenciálisan vonzóbbá teszi azt a programot, ahol a jegybanki alapkamat
akár több százalék pontot is a kamatból megtakaríthat. Az 1%-os kamatpont a számítás szerint
kb. 4.000.- - 5.000.-Ft-nál nem több havonta, ami természetesen segítséget nyújthat a
vállalkozásnak arra vonatkozóan, hogy a tıketörlesztés idıszakában - három évig - kaphat
segítséget 3%-ban, ami viszont kb. 15.000.-Ft-ot jelent havonta.
Ferenczné Teleky Éva: Csák László frakcióvezetı azt nyilatkozta, hogy az MSZP nem ért
egyet azzal, hogy ösztöndíjakkal és hasonló támogatásokkal akarják „visszavásárolni” a
szolnoki fiatalokat. Számára megnyugtató volt Radócz Zoltán véleménye, hiszen néhány
fontos kérdésre hívta fel mindenkinek a figyelmét, beleértve a hivatal munkatársait is, akik
elıkészítették az anyagot. Hegmanné Nemes Sára véleményével egyetértve egy nagyszerő
lehetıség minden képviselı csoportnak, hogyha a projekt típusú megközelítésbe egy-egy
modul tökéletesítésében konstruktívan részt vesz. A napirend a cselekvési terv végrehajtásáról
szól, amelyrıl az információs portálon keresztül ad hírt az önkormányzat, ami elérhetı az
érdeklıdık számára a http://szhv.szolnok.hu/ internetes oldalon. Ez érinti az
ösztöndíjprogramot. Egyértelmően jelölte az elıterjesztı, hogy Szolnok Város Jövıje
Közalapítvány fogja össze a programot. Az említett honlapra kulturális programok és
események is felkerülnek. Érinti a kommunikációs kampány elindítását, amely az egész
cselekvési tervnek és magának a hazavár programnak a népszerősítésérıl szól, illetve
közérdekő információkat fog tartalmazni. Az említett vállalkozás-fejlesztési részprogramban
jelentıs szerepet kapott a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, illetve a Szolnoki Fıiskola is
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érintett. Véleménye szerint a városnak el kell indulni egyfajta várospolitikai jövıkép felé,
amibıl kihagyhatatlanok a fiatalok. Kérte, hogy ebben mindenki vegyen részt.
Tóth Ferenc kiemelte, hogy a „Szolnok Hazavár” program az országban egyedül álló módon
próbálja megközelíteni a kérdést. Egy példamutató kezdeményezésrıl van szó. Külön erénye
a programnak, hogy nem csak arról szól, hogy egy ötletgazda kidolgozott egy programot, amit
„rá szeretne erıszakolni” a városra, hanem ellenkezıleg, ezúttal széles körben szólította meg
a város közösségét. Lehetıség teremtıdik egyfajta identitástudat erısítésére, a közösségi
együttgondolkodás folyamatának erısítésére, ami nagyon fontos. Ennek a programnak már
ötletszinten is nagyon sok eleme van és most az elıterjesztésben csak néhány blokk került
megfogalmazásra. Ezek a késıbbiekben tovább fognak érlelıdni. Az elkészült web-lapot még
csak kiinduló felületnek lehet tekinteni, egészen biztos, hogy lesz olyan kapu, ahol javaslatok,
további ötletek megfogalmazására kerülhet sor. Nagyon jó programnak tartja az egészet és
támogatásra javasolta.
Radócz Zoltán: Korábbi anyagban 40-50 fiatalról volt szó. Most az a félelme, hogy nem azok
jönnek vissza, akiket tényleg ide kellene hozni, hanem bizonyos ismeretségeken keresztül
megköthetnek úgy együttmőködéseket olyan fiatalokkal, akiket egyébként is alkalmaznának,
ha elvégezték a fıiskolát. Reméli, hogy ilyen eset nem lesz, amellett, hogy az ösztöndíj
mértéke elég magas. Kérte ezt figyelembe venni, ezért is kérte, hogy az oktatási bizottság
ismerje meg a program háttéranyagát, hogy legyen egy szakmai szőrı.
Ferenczné Teleky Éva: A képviselıi felelısség okán teljesen természetes, hogy ezek a
kérdések felvetıdhetnek mindenkiben. Ez nem jelent gondot az elıterjesztés elfogadásánál,
mert ez az elıterjesztés nem errıl szól. Meggyızıdése, hogy a leírtakkal egyet lehet érteni és
nyugodtan támogathatja minden képviselı ezt a határozati javaslatot. Természetesen élni
fognak a lehetıséggel, mint szakmai bizottság, hogy részt vegyenek az ösztöndíj rendszer
kidolgozásában. Reményét fejezte ki, hogy a hivatal részérıl is megfogalmazódik ez a
felkérés.
Szalay Ferenc: Örömmel hallgatta, hogy a hozzászólásokban beszéltek a „Szolnok Hazavár”
programról, és hogy pontosan mirıl is szól ez a program. Ezt egy szőkebb kör találta ki és a
város elé tárta. Ez a szőkebb kör most egészen nagy kör, a szolnoki FIDESZ csoport, aki
kitalálta ezt a gondolatot annak idején. Mindenki látja azt a problémát, hogy a város megtartó
ereje nem a legerısebb, éves szinten 200-300 ember megy el a városból, és jóval kevesebben
jönnek. Abban mindenki egyetértett, hogy valamit tenni kell. Ezért készült el a „Szolnok
Hazavár” program, a sok összetevıjével együtt. A városnak abban kell segíteni, amiben tud és
elsısorban az a fontos, hogy az emberek megélhetése biztonságban legyen. Már sok olyan
program indult el, ami megvalósult, például a kismama bérlettıl kezdve, a zöldhulladék
ingyenes elszállításán keresztül, a szelektív hulladékgyőjtésen át, a közgyógyellátás bıvítésén
keresztül olyan szőrıprogram indult el, ami példaértékő az országban. Azt a folyamatot
követik, amit vállaltak a városért, azért mert sok embernek meggyızıdése, hogy ilyen és sok
más programon keresztül segíteni kell a városnak abban, hogy érezzék azt, hogy itt jó élni, és
hogy a fiatalokat visszavárják. Örömmel hallotta, hogy a programnak már híre van a
városban. Nagyon komoly az a kommunikációs stratégia, ami a nyilvánosság elé kerül. Az a
legfontosabb, hogy mindenki, akit érint, tudja, hogy mirıl van szó és tényleg jelentkezzenek
erre a programra. Javasolta az elıterjesztés elfogadását.
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése - a szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 24 fı - 18 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:

176/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a 104/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott „Szolnok Hazavár
Program” Cselekvési Tervének végrehajtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdés által biztosított jogkörében az alábbi
határozatot hozza:
1./ A Közgyőlés megismerte és elfogadja - a határozat mellékletét képezı - az önkormányzat
és a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány között kötendı együttmőködési megállapodást.
2./ A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására.
Az együttmőködési megállapodás aláírásának határideje: 2008. június 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
3./ A Közgyőlés jóváhagyja a Városfejlesztési Bizottság által javasolt delegáltat, az Oktatási
Bizottság által javasolt delegáltat és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság által
javasolt delegáltat a „Szolnok Hazavár Program” Bizottságába. Megbízatásuk 2010. október
31-ig szól.
4./ A Közgyőlés elfogadja, hogy a 2008. évi költségvetésében a Szolnok Hazavár Program
finanszírozására tervezett összegbıl 2.000 eFt-ot a „Szolnok Hazavár Program”
vállalkozásfejlesztési részprogramjának finanszírozására használja fel, illetve 2009. évi
költségvetésében 4.000 eFt, 2010. évi költségvetésében 6.000 eFt összeget szán ugyanerre a
célra.
5./ A "Szolnok Hazavár Program" elindításának támogatásáról szóló 104/2008. (IV.24.) sz.
közgyőlési határozat 1. számú melléklet 4. pontjának utolsó bekezdése kiegészül az alábbi
mondattal: Fenti eljárási szabály nem vonatkozik a "Szolnok Hazavár Program”
vállalkozásfejlesztési részprogramjának végrehajtására, annak eljárási szabályai külön
közgyőlési döntéssel kerülnek kidolgozásra.
A határozat végrehajtásában közremőködnek:
a Mőszaki Igazgatóság és a Humán Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ondrék Róbert Szolnok Város Jövıje Közalapítvány elnöke
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176/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete

Együttmőködési megállapodás
mely létrejött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 5000. Szolnok, Kossuth tér 9.)
képviseletében eljáró Szalay Ferenc polgármester,
valamint a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány ( 5000. Szolnok, Kossuth tér 9.)
képviseletében eljáró Ondrék Róbert elnök,között az alábbi helyen, idıben és tartalommal:
A megállapodás célja: Szolnok megyei Jogú Város Közgyőlése a „Szolnok Hazavár
Program” elindításának támogatásáról szóló 104/2008.(IV.24.) KGY. számú határozatának
végrehajtása.
A megállapodás tárgya: közhasznú tevékenység folytatása, melynek keretében Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmőködik a Szolnok Város Jövıje
Közalapítvánnyal a „Szolnok Hazavár Program” egyes elemeinek mőködtetésével és
finanszírozásával kapcsolatos teendık ellátásában.
1. A Közalapítvány vállalja:
a.) Félévente pályázatot hirdet a Szolnok Hazavár Programon történı részvétel céljából,
amely megjelenik a program portálján, Szolnok város honlapján valamint a helyi médiákban.
b.) A munkáltató és a hallgató között létrejött elızetes megegyezést, valamint a „ Szolnok
Hazavár Program” Bizottság véleményét figyelembe véve dönt az ösztöndíj programban
történı részvételrıl és az ösztöndíj mértékérıl.
c.) Kezeli az ösztöndíjakra fordítandó pénzeszközöket, a hallgatók részére – az aktív
szemeszterekben - havonta folyósítja az ösztöndíjat.
d.) A program folyamán, annak esetleges meghiúsulását követıen, gondoskodik az
ösztöndíjra szánt pénzeszközök munkáltató számára történı visszautalásáról.
e.) Két évente beszámol Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének munkájáról és a
program mőködésével kapcsolatos tapasztalatokról.
2. Az Önkormányzat vállalja:
a.) Megtervezi és kialakítja a program információs portálját, amelyen keresztül gondoskodik a
potenciális résztvevık tájékoztatásáról.
b.) Kommunikációs kampányt szervez a szolnoki fiatalok és munkaadók irányában.
c.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a regisztráltak számának, összetételének alakulását, segít
a kapcsolatteremtésben.
d.) Elıkészíti a program megvalósításához szükséges szerzıdéseket, dokumentumokat.
e.) A mindenkori éves költségvetésben meghatározott módon és mértékben támogatást nyújt a
Közalapítvány számára az 1. pontban felsoroltak megvalósításához.
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3. Záró rendelkezések:
a.) A jelen megállapodást a felek határozatlan idıtartamra kötik. Felmondására bármelyik
fél részérıl írásban van lehetıség, melynek benyújtását megelızıen az egyeztetés kötelezı.
A felmondási idı: 6 hónap.
b.) E megállapodás teljesítése érdekében a felek szorosan együttmőködnek. Az esetleges vitás
kérdésekben elsısorban egyeztetés és közös megegyezés útján kívánnak eljárni. Ennek
meghiúsulása esetén megállapodnak a Szolnok Városi Bíróság illetékességében.
c.) Ezen megállapodást a felek, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezıt írták alá.
Szolnok, 2008. június ………………….
Ondrék Róbert

Szalay Ferenc

elnök

polgármester

6. napirendi pont:
Elıterjesztés a "Szolnok Hazavár Program" keretén belül a mikrohitel önkormányzat
általi kamattámogatásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Szalay Ferenc kérte a rendelet-tervezetben a következı pontosítások átvezetését.
A 2. § (5) bekezdésének szövege a következık szerint módosul:
„(5) A kamattámogatás folyósítása félévente utólag, december 15-ig, illetve június 15-ig
történik a szolnoki vállalkozás részére. A folyósítás feltétele annak ellenırzése, hogy a
vállalkozás eleget tesz a támogatott hitelprogramban való részvételbıl származó fizetési
kötelezettségének, valamint az e rendeletben foglaltaknak. Az ellenırzést Szolnok Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatási Osztálya végzi.”
A rendelettervezet 5. § (4) bekezdése a következıkre módosul:
„(4) A rendelet hatálybalépését követıen 2008. december 31-ig terjedı idıszakra a
kamattámogatás folyósítására havonta utólag kerül sor. Erre az idıtartamra a 2. § (1) bekezdés
a), b), c) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettséget havi átlagban kell teljesíteni.”
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenırzı albizottság kivételével a
közgyőlés minden bizottsága. Az egészségügyi, szociális és sport bizottság, az oktatási
bizottság, a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási bizottság támogatja az elıterjesztést, míg
a városfejlesztési bizottság nem támogatja.
Elmondta még, hogy konkrét része ez az anyag a „Szolnok Hazavár” programnak. Arról szól,
hogy 1,2,3%-os kamattámogatást kapnak a vállalkozók, akik szolnoki fiatalokat alkalmaznak
a cégeknél, illetve ha a szolnoki fiatal céget szeretne alapítani. Kiemelt kitétel, hogy az
egyetemekrıl, fıiskolákról visszaérkezı szolnoki diplomás fiatalokon segítsen. Bízik abban,
hogy ezzel felhívta a figyelmet a mikrohitel hozzáférésének lehetıségére és többen fogják
igénybe venni, mint jelenleg az a 4 fı, aki igénybe vette.
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Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 23 fı - 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6
tartózkodás mellett megalkotta a következı rendeletet:

26/2008. (VI.20.) KR. rendelet
a "Szolnok Hazavár Program" keretén belül a mikrohitel önkormányzat
általi kamattámogatásának szabályairól
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államilag
támogatott Mikrohitel OMA, Új Mikrohitel, és Mikrohitel Plusz hitelprogramokat igénybe
vevı szolnoki vállalkozások részére kamattámogatást nyújtson az e rendeletben foglaltak
szerint.
(2) E rendelet hatálya a szolnoki vállalkozásokra, valamint azok támogatására terjed ki.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) szolnoki vállalkozás: a Szolnokon bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkezı egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vízi társulat, víziközmő
társulat, továbbá az erdıbirtokossági társulat.
b) egyéni vállalkozás: az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. §-ban
meghatározott vállalkozás.
c) támogatott hitel: Mikrohitel OMA, Új Mikrohitel, Mikrohitel Plusz megnevezéső
hitelprogramok.
d) kamattámogatás: a támogatott hitelprogram keretén belül felvett hitel kamatainak
megfizetéséhez nyújtott százalékpontos, vissza nem térítendı támogatás.
A kamattámogatás feltételei, mértéke
2. §
(1) Kamattámogatásra jogosult a támogatott hitelprogramban részt vevı szolnoki vállalkozás,
ha
a) kötelezettséget vállal féléves átlagban legalább 1 fı szolnoki lakóhellyel rendelkezı, 30.
életévét be nem töltött személy három éven keresztül történı foglalkoztatására, vagy
b) kötelezettséget vállal féléves átlagban legalább 2 fı – ezek közül legalább egy fı felsıfokú
végzettségő - szolnoki lakóhellyel rendelkezı, 30. életévét be nem töltött személy három éven
keresztül történı foglalkoztatására, vagy
c) az 1.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozás cégbírósági bejegyzésére, illetve egyéni
vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására e rendelet hatálybalépését
követıen kerül sor, a kamattámogatás kérelmezıje egyéni vállalkozó vagy a vállalkozásban
alapító tag és szolnoki lakóhellyel rendelkezik, 30. életévét még nem töltötte be, valamint
kötelezettséget vállal féléves átlagban legalább 1 fı szolnoki lakóhellyel rendelkezı, 30.
életévét be nem töltött személy három éven keresztül történı foglalkoztatására.
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(2) A kamattámogatás mértéke a fizetendı kamat mértékébıl
a) a 2.§ (1) bekezdés a) pontja esetén 1 százalékpont;
b) a 2.§ (2) bekezdés b) pontja esetén 2 százalékpont;
c) a 2.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 3 százalékpont.
(3) A kamattámogatás a támogatott hitellel kapcsolatos szerzıdés futamidejére, de legfeljebb
3 évre szól.
(4) Nem jár kamattámogatás a tıketörlesztésre megállapított türelmi idı alatt.
(5) A kamattámogatás folyósítása félévente utólag, december 15-ig, illetve június 15-ig
történik a szolnoki vállalkozás részére. A folyósítás feltétele annak ellenırzése, hogy a
vállalkozás eleget tesz a támogatott hitelprogramban való részvételbıl származó fizetési
kötelezettségének, valamint az e rendeletben foglaltaknak. Az ellenırzést Szolnok Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatási Osztálya végzi.
(6) A kamattámogatás forrását évente a költségvetési rendelet határozza meg, kamattámogatás
a költségvetési elıirányzaton felül nem állapítható meg.
(7) A kamattámogatás megállapításáról átruházott hatáskörben elsı fokon a polgármester
dönt.
Eljárási szabályok
3. §
(1) A kamattámogatás megállapítása iránti eljárás - az erre rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével - kérelemre indul.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a támogatott hitel megállapításáról és folyósításáról szóló szerzıdés eredeti, vagy
közjegyzı által hitelesített másolati példányát,
b) egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
c) gazdasági társaság, szövetkezet, vízi társulat, víziközmő társulat, erdıbirtokossági társulat
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
d) foglalkoztatásra vonatkozó adatok igazolása céljából a munkavállalóval kötött
munkaszerzıdés egy eredeti példányát, amely tartalmazza a munkavállaló nevét, születési
helyét, idejét, valamint anyja nevét,
e) felsıfokú végzettségő munkavállaló foglalkoztatása esetén a felsıfokú végzettséget igazoló
diploma másolatát.
(3) A kamattámogatás iránti kérelem elbírálása a benyújtást követı 30 napon belül
határozattal történik.
(4) A kamattámogatás megállapításáról szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15
napon belül a polgármester a kamattámogatás folyósításának részletes szabályairól szerzıdést
köt a támogatott vállalkozással.
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A kamattámogatás megszüntetése
4. §
A kamattámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a
támogatott hitelprogramban való részvételbıl származó fizetési kötelezettségének, valamint
az e rendeletben foglaltaknak.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Jelen rendelet 2008. július 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 31/2002 (XII.19.) KR. rendeletének 2/b. számú
melléklete kiegészül az alábbi VII. fejezettel és a jelenlegi VII. fejezet számozása VIII.
fejezetre változik:
„VII. fejezet
Egyéb önkormányzati hatósági hatáskörök
Dönt a kamattámogatás megállapításáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján alkotott, a „ Szolnok Hazavár Program”
keretén belül a mikrohitel önkormányzat általi kamattámogatásának szabályairól szóló
rendelet alapján.”
(3) Kamattámogatásra az jogosult, aki az e rendelet hatálybalépését követıen köt szerzıdést
támogatott hitelre.
(4) A rendelet hatálybalépését követıen 2008. december 31-ig terjedı idıszakra a
kamattámogatás folyósítására havonta utólag kerül sor. Erre az idıtartamra a 2. § (1) bekezdés
a), b), c) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettséget havi átlagban kell teljesíteni.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i ülésén.

7. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok Városi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási
bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
H o z z á s z ó l á s o k:
Hegmanné Nemes Sára: Már korábbi napirendi pont tárgyalásakor említette, hogy milyen
vandál állapotok uralkodnak elsısorban a belvárosban és a szórakozó helyek környékén.
Azzal hogy a közterület-felügyelet létszáma növekszik lehetıség lesz arra, hogy több ember
legyen a hét végeken az utcákon. Elmondta még, hogy gondolkodtak egy „csikk-rendeleten”
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is, amely arról szólna, hogy a városban lévı szemetelést valamilyen módon szankcionálná az
önkormányzat, de van ilyen rendelet, amit szigorú szabályok között kellene betartani, illetve
betartatni. Dr. Rácz Andrea igazgató hozott adatokat arról, hogy a kezdeményezett
szabálysértéseknek hány százaléka az, ami városi szemetelés, vagy vandalizmus miatt indul.
Sajnos ez a szám elég kevés. Bízik abban, hogy a közterület-felügyelet létszámának
megemelésével erre is lesz lehetıség. Jelenleg a Munkalehetıség a Jövıért Kht. tesz a
legtöbbet azért, hogy a város, a belváros tiszta legyen. Nagyon jellemzı a szemetelés a
belvárosban. Bízik abban, hogy a közterület-felügyelet, a polgárırséggel együtt és a legfıbb
hatósággal a rendırség segítségével sikerül normális állapotokat teremteni a nyári idıszakban
a városban.
Palla Béla kérdése arra irányult, hogy a plusz létszám dolgozik-e majd az utcán, illetve
mennyiben köti le az idejüket a kamerák kezelése.
Ferenczné Teleky Éva: Választókörzete a Széchenyi városrész és nagy öröm számára, hogy
fokozatosan fejlıdik és szépül, tisztul a városrész. Megkereste a körzetbıl egy állampolgár,
aki kérte, hogy a szemetelést jobban kellene ellenırizni, hiszen a város egyre szépül,
virágosodik. Van olyan rendelet, aminek a betartása lényeges és fontos. Bízik abban, hogy a
közterület-felügyelık átérzik, hogy a rendet ık fogják fenntartani a városban. Véleménye
szerint minden olyan észlelt dolgot le kell reagálni, ami rendeletben szabályozott, vagy pedig
egy kulturált közterület viselkedéssel ellentétes. Példaként említette a Kossuth térrel
kapcsolatosan, hogy alakul a viselkedéskultúra, de látható olyan példa, amikor egymást
zavaró embercsoportok használják a teret. Nagyon fontos az is, hogyha a rendeletben nem
szabályozott, de az általános viselkedési kultúrával, társadalmi értékrenddel ellentétes
magatartást észlelnek, azért is szólni kell. Támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Szőcs Miklós: Palla Béla kérdésére válaszolva elmondta, hogy a rendszer úgy mőködik, hogy
a monitorok a rendırségen vannak elhelyezve. Szoros összeköttetés van a közterületfelügyelet és a rendırség között, és amikor olyan eseményt észlelnek, amiben a közterületfelügyelı tud intézkedni, akkor jelzéssel élnek feléjük. A Kossuth teret, illetve a belvárosi
részt 24 órában ellenırzik, amihez még kapcsolódik a szórakozóhelyek ellenırzése kedd,
péntek, szombat éjszaka. Tájékoztatásul elmondta, hogy a terv szerint a közterület-felügyelet
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megváltoztatásával a folyamatos munkarend
bevezetésére kerülne sor. Meggyızıdése, hogy a plusz 4 fıvel a megfogalmazott
elvárásoknak teljes mértékben eleget tudnak tenni.
Szalay Ferenc: A felsorolt munkafolyamatok, amelyeket felvállalt a közterület-felügyelet,
nagyon fontosak. 24 órás járırszolgálat, (Tisza-part, Kossuth tér, frekventált helyek), heti
rendszerességgel a kijelölt napokon vendéglátóhelyek környékének ellenırzése, parkok
ellenırzése, illegális hulladéklerakók helyszínének figyelemmel kísérése, javaslattétel
azoknak a kezelésére, megoldására, a kiemelt városi rendezvényeken való részvétel. Nagyon
fontos még, hogy motiváltak legyenek a közterület-felügyelık, mert e nélkül nem megy. A
bér középiskolai végzettséggel kb. 150.000.- Ft bruttó összeg. Nagyon komoly a munka, amit
végeznek, az elvárások is nagyon komolyak. Azt is látni kell, hogy a plusz 4 emberrel egy
másik vonal is elindulhat. A városban élıknek meg kell szokni, hogy az egyenruhás ember a
városhoz tartozik és a város biztonságát szolgálja. Rend nélkül nem tud mőködni a város.
Létszám nélkül, motivált emberek nélkül ez lehetetlen, illetve következetesen behajtott és
végrehajtott szankciók nélkül sem lehet. Fontos, hogy a közterület-felügyelık is lássák azt,
hogy amit végeznek, az közfeladat is. Kérte, hogy azok az ellenvélemények, amelyek a 24
órás szolgálattal kapcsolatban most hallhatók, azok szőnjenek meg, és lássák, hogy ez a
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feladat rendkívül fontos, és az életükben lehetıség, hogy bizonyítsák azt, hogy sokat tudnak
tenni a városért. Nagyon fontos, hogy a rendırség, a polgárırség és a közterület-felügyelet
együtt tud mőködni. A plusz 4 fıvel a rendırségnek is tud segíteni a város, hiszen legalább 40
fıvel kevesebben vannak az állományban, mint amennyi emberre szükség lenne. Jó munkát
kívánt mindenkinek. Kérte, ha gondok merülnének fel, azt azonnal jelezzék és valószínőleg
közösen megoldhatók lesznek. Javasolta az elıterjesztés elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 24 fı - 24 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

177/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a Szolnok Városi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3)
bekezdése, valamint a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §-a alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. A Szolnok Városi Közterület-felügyelet alapító okiratának 6. pontja módosul az alábbiak
szerint:
„6. Az intézmény közterület-felügyelıi létszáma 21 fı köztisztviselıként.”
2. Az alapító okirat módosítása 2008. július 1. napjától hatályos.
3. Az alapító okirat módosításáról a törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell.
Határidı: 2008. július 4.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Szőcs Miklós intézményvezetı
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szőcs Miklós intézményvezetı
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
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8. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata alapításával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 363/2005. (IX.22.) sz. közgyőlési határozat
módosítására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a pénzügyi bizottság,
amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése - a szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 25 fı - 25 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

178/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata alapításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 363/2005. (IX.22.) sz. közgyőlési határozat
módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.
(XII.30) sz. Kormányrendelet 9-10. §-ai alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A 363/2005. (IX.22.) sz. közgyőlési határozat melléklete 4. pontjának „az intézményben
engedélyezett létszáma” rész az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményben engedélyezett létszám: 30 fı
2. Az 1. pontban engedélyezett létszám 2008. július 1-jével lép hatályba.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata vezetıje
A végrehajtásban közremőködik:
Gazdasági Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Intézményszolgálat igazgatója
MÁK
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9. napirendi pont:
Elıterjesztés a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Dr. Kállai Mária kérte az elıterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.
Beajánlásában elmondta, hogy jelen elıterjesztés az áprilisi elıterjesztés folytatása, aminek
alapfeladata, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek mentén Szolnok Megyei Jogú
Városban a közoktatás 2008–2009-es évben történni fog. Az elıterjesztés valamennyi iskola
típusra, és az óvodákra is meghatározza azon óraszámokat, amelyek elegendıek ahhoz a
feladatellátáshoz, amely alapján a Szolnok városi közoktatás az elvárt, megszokott szakmai
színvonalat tudja nyújtani. A város tud adni olyan plusz óraszámokat, plusz feladatokhoz,
amelyek elismerésre méltóak. Ilyen például a mindennapos testnevelés, a gyógytestnevelés,
gyermek- és ifjúságvédelem, tehetséggondozó órák, két tannyelvőben plusz órák. Köszönetét
fejezte ki minden intézménynek és intézményvezetınek az együttmőködésért, amely mentén
költséghatékony, és nagyon takarékos megoldás született. A gyermek- és ifjúságvédelmi
felelısök összesen 144 órát kapnak – ez 7 álláshely – differenciáltsággal. A hivatalban a
szakmai osztály folyamatosan figyeli, hogy hol milyen fejlesztések elengedhetetlenek, például
az Újvárosi Iskolában az iskolaotthonos, egész napos nevelés bevezetése a következı
tanévtıl. A Szandaszılısi Általános Iskola és Mővelıdési Házban 1 fı mővelıdésszervezı
álláshely bıvítése szükséges, hiszen az intézmény a lakóterület valamennyi lakosát igyekszik
megszólítani. Az elıterjesztés foglalkozik az infrastrukturális feltételekkel is. Valamennyi
egyeztetésen minden érintett intézmény jelen volt. A szakképzés átalakítása, az alakulóértekezletek is megtörténtek a két nagy szakképzı rendszernél. A változásokat egyeztették. A
kollégiumok munkájáról elmondta, hogy a Városi Kollégiumban továbbfolytatódik a
következı tanévben az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program. A kollégium
vezetésével szakmai beszélgetéskor közösen végiggondolták, hogy szabad-e, lehet-e ezt
folytatni. Megköszönte, hogy igen mondtak a folytatásra, hiszen erre nagy szükség van. A
nem pedagógus álláshelyekrıl elmondta, hogy az elıterjesztés leköveti azt a rendszert, hogy
bizonyos feladatokat az Intézményszolgálat keretein belül koncentráltan fognak elvégezni.
Ezáltal az iskolában bizonyos álláshelyek – nem egész álláshelyek – feleslegessé váltak,
viszont az Intézményszolgálatnál bıvítésre van szükség. Az elıterjesztés javaslatot tesz a
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és a Mátyás király úti Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény átszervezésére,
hosszú távon egyesítésére, integrációjára. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy három éve a
Mátyás király úti Általános Iskola minden iskolai és fenntartói erıfeszítés ellenére csak
egyetlen egy 1. osztályt tudott beiskolázni. A beiskolázási feltételeket a Közoktatási Törvény
határozza meg, illetve megjelennek a szülıi igények. A tavaly befejezetett új típusú
jelentkezés mentén az elsı jelentkezési helyen 14 család jelölte meg igényként a Mátyás
király úti Általános Iskolát. 21 fıvel fog elindulni 2008. szeptember 1-jén ez az 1. osztály. A
többi gyermek a második, harmadik helyen megjelölt jelentkezésnek megfelelıen kapott
helyet, a 12 általános iskola igazgatóinak a munkája és a szakmai osztály munkája mentén.
Ebben az évben rendkívüli beiskolázás volt, hiszen hetekig húzódott a beiskolázás
megvalósítása. A törvényi feltételeknek kell megfelelni, így a Mátyás király úti Általános
Iskolába hiába jelentkezett volna még 6 kisgyermek, ık már nem kerülhettek be az induló 1.
osztályba. Elmondta még, hogy a szabad iskolaválasztás okán az elmúlt évek számszerő
adatai bizonyítják azt, hogy a Mátyás király úti Általános Iskola lakókörzetébıl a legtöbben a
Körösi Csoma Sándor Általános Iskolát választották. Ez az integráció nagyon eltér az
elızıektıl, hiszen az elızıek során többször lehetett hallani egymásnak ellentmondó
válaszokat, itt viszont a pedagógiai fejlesztésre egy egész év áll rendelkezésre. Az
elıterjesztés két olyan iskola integrálására tesz javaslatot, amely rendkívüli értékekkel bír.
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Megnyugtatva a szülıket elmondta, hogy a 2008-as tanévet minden gyermek ott kezdi el, ahol
éppen most jár, ugyanaz lesz a pedagógus. Arról szó sincs, hogy bármelyik évfolyamot
összekevernék. Most egy folyamat kezdetérıl van szó. Ennek kidolgozására 12 hónapja van a
szakmának. Annak kidolgozására, hogy a két intézmény hány év alatt tud egy iskolává
szervezıdni, szükség van legalább 10 hónapra. 2009. szeptember 1-jén a bemenı 1. osztályok
közös beiskolázása fog megtörténni. Kiemelte, hogy a gyermeklétszám fogyása, a szülıi
igény megjelenése, és az értékek mentén történı egy évig tartó integrációs elıkészítésre és
késıbbi összeolvadásra tesz javaslatot az elıterjesztés. Kérte az elıterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc bejelentette, hogy Szabó Anikó a szülık delegáltjaként kért szót, melyrıl a
Közgyőlésnek szavaznia kell.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése
egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Szabó Anikó 5 percben szót kapjon a Közgyőlésen.

179/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
Szabó Anikó részére szó megadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 13. § (5)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva szót ad Szabó Anikónak a nevelési-oktatási
intézmények alapító okiratának módosításáról szóló napirendi pont tárgyalásánál.
Értesülnek:

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

Szabó Anikó az alábbiakban ismertette a szülık véleményét: „Mint tudjuk országos
problémává vált a gyermeklétszám csökkenése miatti iskolák összevonása. Ennek
intézkedései a mi városunkban már évekkel ezelıtt megkezdıdött. Sorban megszőntek az
összes városszéli iskolák, betömörülve a városba. Ezért mert országos szinten most kezdıdik
el, mi ne kapkodjunk. A minket meghatározó jövırıl, oktatásról van szó. Az általános
iskolában a gyermekek az alapfokot kapják, ami az egész életünket meghatározza. Hagyjuk
teret és lehetıséget a tanuláshoz, hiszen ezekbıl a gyermekekbıl lesznek a jövı polgárai, akik
nekünk enni adnak, szolgáltatást nyújtanak, jogilag megvédenek, gyógyítanak majd minket.
Érzı kisemberekrıl van szó és nem gépekrıl, amit áthelyezünk bezsúfolva egy raktárba, mert
a másik raktárat már nem tudjuk fenntartani. Így a zsúfolt raktárban a jól mőködı gép
ugyanolyan jól mőködik a javításra szoruló mellett. Egy rossz döntés meghozatala egész
Szolnok városát érinteni fogja. A Kırösis gyermek kb. 40%-ának másik iskolát keresnek,
hiszen a városban több területrıl, Széchenyi, Szandaszılısrıl hordják a gyermekeiket. Az
iskola ígért létszáma, színvonala miatt, a maximális, nyugodt oktatás, mind pedagógiai, mind
programjaiban. Így másik iskolák is érintve lesznek. Nem beszélve arról, hogy évek során a
Kırösi ismét ezzel egy összevonást, vagy bezárást fog igényelni. Ezzel az országban is
elfogadott, a megyében szinte az egyik legszínvonalasabb iskolát teszik tönkre az évek során.
Szeretném a figyelmet felhívni arra is, hogy a Kırösi Iskola egy pár összevonást már átélt,
Délibáb – Abonyi út és most a beígért három elsı helyett négy elsı osztály indul, mert egy
elsı osztály az Újvárosi Iskolából jön, ami ismét nagy felháborodást keltett az új gyermekek
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szülei körében, hiszen a beiratkozásnál nem ezt ígérték. Most kellett megtudniuk. Ezt tudván
akkor nem is a Kırösi Iskolát választják. A gyermekeknek utolsó héten volt az üzenıben egy
kis papír, ami tájékoztatott errıl a fórumról. Nem sok idı volt semmire, de a fórum
egyhangúan leszavazta és mind a szülık, pedagógusok, gyerekek között nagy felháborodást
keltett. Végül is a Mátyás király úti Általános Iskolából nagyon sok gyerek el lett küldve, a
szüleiktıl hallottam, így persze hogy kevés lesz a létszám. Mind tudjuk, a hátrányos helyzető
gyermekek mit jelentenek. Ezeknek a gyermekeknek mind pénztelenség, mind az
aluliskolázott szülık miatt az oktatási és a nevelés során sokkal nagyobb törıdésre,
odafigyelésre, megértésre van szükség, amit felkészített pedagógusokkal és kevesebb
létszámmal lehet nekik megadni a sikeres együttmőködés érdekében. Ha már ennyire nincs
pénz az oktatásra, akkor ésszerő gondolkodásra kellene törekedni, hogy minden gyermeknek
meg tudjuk adni a maximális törıdést a tanuláshoz. Az Újvárosi Iskolában is sok gyermek
van, de kevés létszám, így a két iskolával együtt a gyermekek családi hátterüknek
megfelelıen tudnának foglalkozni. Hiszen azoknak a gyermekeknek is nehéz lenne az erıs, jó
tanulmányi átlaggal rendelkezı Kırösi Iskolához felzárkózni, mert nem lenne a kis lelkük
kielégítve. Így az egész iskola színvonalát lehúznák. Adjuk meg gyermekeinknek a
lehetıséget, képességeinek megfelelı tanuláshoz, biztosítsunk teret hozzá és megfelelı
oktatást. Bár sajnos Szolnokon nem nagy igény lesz lassan a munkaerıre, de talán még
szükség lesz rá és ennek meg lesz az eredménye a sikeres oktatásnak. Köszönöm szépen.”
Kérdésként fogalmazta meg, hogy felmerült-e a tervezetben az, hogy ez a probléma Szolnok
városának polgárait tömegesen fogja érinteni, azaz több iskolát, tanárt. Miért nem adtak idıt
és lehetıséget a témára reagálni? Ha nincs fedezet a Mátyás király úti Általános Iskola
épületének fenntartására, kulturális, oktatási tevékenységre, akkor mi lesz a sorsa?
K é r d é s e k:
Palla Béla: Korábban tettek-e ígéretet arra, hogy a Tallinn úti iskolában lévı gyermekek,
diákok, kifutó rendszerben végig ott maradhatnak az osztályokban az osztálytársakkal?
Dr. Bozó Andrea: Az anyagban szerepel az a mondat, hogy „intézmények egyeztetése során
kerültek meghatározásra az elıterjesztésben foglaltak.” Milyen mélységőek voltak ezek az
intézményi egyeztetések és milyen eredménnyel jártak?
Bozsányi István: A Mátyás király úti Általános Iskola helyzete évek óta napirenden volt, és
felmerült az, hogy milyen oknak köszönhetıen vitték el onnan a szülık a gyermekeiket és íratták
be más iskolába? Tettek-e erre kísérletet, végeztek-e felmérést, hogy hogyan lehetne ezt a
létszámcsökkenést megállítani, illetve hogyan lehet esetleg megfordítani? Ugyanis ez a folyamat
azt eredményezte, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek maradtak abban az
iskolában. Ez nyitott kérdés, ami úgy kerül megoldásra, hogy ezek a gyermekek 1-2 éven belül a
Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolába fognak majd tanulni. Miért ilyen késın hozták
nyilvánosságra az átszervezést? Mi indokolta, hogy az utolsó hét keddi napján beszélhettek errıl
a szülık, illetve tájékoztatta ıket az önkormányzat illetékes osztályvezetıje? Ha a Mátyás király
úti Általános Iskola bezárása nem cél, akkor miért kell közös programot kidolgozni az új
menedzsmentnek? Ha a magyar gyermekeknél a Pisa-felmérés eredménye alapján egyre romlik
az eredmény, akkor miért nem gondolkodnak differenciált tanulási lehetıség megteremtésén
ezeknek a gyermekeknek?
Dr. Kállai Mária: Szabó Anikó kérdésére elmondta, hogy a Mátyás király úti Általános
Iskolának nem cél a jövı évben történı kialakítása, a két év múlva történı kialakítása sem. A
Mátyás király úti Általános Iskola sorsa szerepel az elıterjesztésben, és valóban több humán
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jellegő elképzelés van, de erre már most is van lehetıség, hiszen az iskola most nincs teljes
mértékben tele, és a két év alatti gyermeklétszám fogyást vizsgálva is indokolt. Felmerült az
idı, mint tényezı, hiszen ez a fajta integrálási javaslat egy reakció arra a helyzetre, ami
kialakult a jelenlegi beiskolázás után. Három évig mindent megtett a Mátyás király úti
Általános Iskola például pedagógiai fejlesztést, amit más szolnoki iskolával együtt csináltak,
vagy nemzetközi projektek, pályázási rendszerek, az Igazgató asszony meghívása
kompetencialapú fejlesztés konferenciájára, ami véleménye szerint a kiváló pedagógiai
munkának fontos mértéke lehetett. Ezzel együtt kialakult egy olyan helyzet, aminek egyrészt
valóban oka a valós gyermeklétszám fogyás, a szülıi igények megjelenése, illetve az a fajta
megkérdıjelezhetı oktatásirányítás, amely egyrészt a csökkenı normatívákkal, másrészt a
szőkös finanszírozással, semmiféleképpen nem azt indukálja, hogy nagyon alacsony létszámú
iskolák létesüljenek. A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Mátyás király úti Iskola nem
szegregált iskola. Ami jelenleg van az országban a közoktatási esélyegyenlıséget illetıen,
nagyon nehéz helyzet elé állítja az önkormányzatokat, mindenféleképpen gátját veti az önálló
szakmai fejlesztésnek. Ez egy másik probléma csomag. Ha a törvényi gondolatot követték
volna, akkor a Mátyás király úti iskolának nem ez lenne a jövıképe, hanem egészen más.
Csak azok az érvek határozták meg a döntés elıkészítést, amely már elhangzott, tehát a fogyó
gyermeklétszám, a szülıi igények összekapcsolása. A Pisa-felmérés, differenciált oktatás
témájában szívesen vesz részt, de tisztán kell látni azt, hogy mi az, amit anyagilag hozzá tud
tenni a város az egyéni képzéshez. Látszik az is, hogy a tantárgyoktatáson kívül több olyan
nevelési helyzetre kellene az iskolának választ adni, amire jelenleg a magyar közoktatási
rendszer nem ad választ forrás hiányában. Az iskolának nagyon sokszor családszerepet is át
kell vállalnia, tehát át kell gondolni országos szinten a nevelés-oktatás konstruktív életvezetés
helyzetét, de ez sem ennek az elıterjesztésnek a témája. Az elıterjesztési javaslat az
elkövetkezendı egy évre felkéri az intézményeket a hosszú távú jövıkép kimunkálására. A
jelenlegi rendszerben járó gyermekek és szülık tulajdonképpen biztonságban érezhetik
magukat. Szeretné, hogy megtalálják ebben a nehéz helyzetben az iskola menedzsmentjei, a
nevelı közösség, a szülı közössége, hogy melyek azok az értékek, amely hosszú távon
megırzendık és mi az, amit módosítani kívánnak.
Szabó Róza: A gyermeklétszám fogyása néhány évenként elvezet odáig, hogy az
intézményrendszert át kell alakítani, ami minden esetben frusztrációt és félelmet vált ki
azokban, akik érintettek. Az a feladat és felelısség, hogy az elkerülhetetlenül szükséges
intézkedések úgy legyenek végrehajtva, hogy az elsısorban a gyermekek érdekében történjen.
Szabó Anikó szülı kifejezte aggályát azzal kapcsolatban, hogy biztosítva lesz-e a gyermekek
számára megfelelı színvonalú oktatás a továbbiakban is, hiszen egyre inkább oda kell figyelni
a gyermekekre. Egyetértett az általa tett észrevétellel, éppen ezért az adott iskolában az
elkövetkezı tanévben beiskolázottak létszáma 23-24 fıs lesz, ami alatta van a törvény által
meghatározott maximális osztálylétszámnak. A nagyon zsúfolt osztálylétszámok nem segítik
a pedagógiai munkát. Palla Béla kérdésére elmondta, hogy ígéretet kaptak a gyermekek, hogy
a Tallinn iskolába járó gyermekek ugyanabból az épületbıl ballaghatnak el. További
ígéretként az is elhangzott, hogy az adott tanulócsoportok összevonására nem kerül sor.
Tekintettel arra, hogy az átszervezés 2005. évben történt, ebben a tanévben még 4
tanulócsoport tanult a Tallinn épületében. Jelenleg a két 8. osztály elballagott. A következı
tanévre két 8. osztály -17 fıs – maradt volna az épületben. Az intézmény vezetıjével,
szülıkkel, pedagógusokkal konzultálva és gyakorlatilag az İ kérésükre készült az a döntési
javaslat, hogy célszerő lenne az, hogy az utolsó tanévet már ne telephelyileg szegregáltan
töltse az a kevés volt Tallinnos tanuló, hanem a Kodály Általános Iskola fıépületében
fejezhesse be a tanulmányaikat. Ez a pedagógusok és szülık kívánságával összhangban van.
Dr. Bozó Andrea képviselı asszony kérdezett rá az intézményi egyeztetésekre.
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Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az egyeztetések megtörténtek. A legelsı egyeztetések az
intézményvezetıkkel történtek, több alkalommal, több formában, több témában, illetve a
Közoktatási Törvényben meghatározott módon. A fórumokon azt kérték a résztvevıktıl, hogy
olyan problémákat is jelezzenek, amelyekre úgy gondolják, hogy az átszervezés
megvalósítása során, illetve a jövıben az oktatási feltételek biztosításakor kiemelten oda kell
figyelni. Nagyon sok használható észrevétel hangzott el, amelyet természetesen figyelembe
fognak venni. Bozsányi István kérdéseivel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon sokszínő
pedagógiai programmal mőködik mind a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola, mind pedig
a Mátyás király úti Általános Iskola. Új programot azért kell kidolgozni, mert minden
nevelési oktatási intézménynek kell, hogy legyen egy közös pedagógiai programja. Ez a
program két részbıl áll, van egy nevelési része, és egy helyi tanterv része, ami határozottan az
oktatási programokról szól. A közös nevelési program mellett nagyon jól megférnek a
különbözı oktatási programok, mint például egy ének-zene tagozatos program, vagy a
kompetencia alapú képzési program bevezetése. Ezek a programok megmaradnak, amelyek
kölcsönösen színesítik az eddig különálló testület, illetve a két szakmai program lehetıségeit,
illetve a jelenlegi két iskola nevelési programját. A differenciált tanítási lehetıség is adott
mindkét intézményben.
Szutorisz-Szügyi Csongor: Az 1990-es években az volt a tendencia, hogy a halmozottan
hátrányos rászoruló gyermekeket jól felkészült külön iskolában, óvodában próbálták
felzárkóztatni. Magyarországon az elmúlt években egy más tendencia erısödött meg, ami
jelenleg a Közoktatási Törvényben is megjelenik, vagyis az, hogy sokkal hatékonyabb az, és
egy késıbb integrált társadalmat jobban szolgál, ha a gyerekek minél hamarabb, minél
fiatalabb korban együtt nevelıdnek, és együtt tanulják meg azokat a közös ismereteket, amire
szükségük van. Ezért vannak azok a törvények, módosítások, amelyek elıírják óvodától,
általános iskolán keresztül, hogy egységesen bizonyos százalékot elérıen kell az iskolákban
megjelennie a halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek. Várhatóan 2009-tıl arra kell
felkészülni, hogy minden óvodában, de elsısorban általános iskolában egy városi átlag
arányban jelennek meg a halmozottan hátrányos tanulók. Remélhetıleg az óvodák eddig is
végzett kitőnı munkája, felkészít minden gyermeket arra, hogy ne nagyon nagy különbséggel
érkezzenek az iskolákba. Ez a folyamat most vált teljesen nyilvánvalóvá, és hogy csak ebben
az irányban lehet jogszabály szerint is haladni. Ez látszólag most a Kırösi Csoma Sándor
Általános Iskolánál kiütközött volna. Jelenleg nincsenek osztály összevonások, a gyermekeket
ténylegesen nem érinti ez a folyamat. Nyilvánosságra hozni pedig csak akkor lehet valamit,
amikor kiderült, hogy mirıl is van szó, és csak az elmúlt hetekben derült ki, hogy ezeket a
lépéseket célszerő meglépni.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a pénzügyi bizottság.
a városfejlesztési bizottság. Az oktatási bizottság és a pénzügyi bizottság támogatja az
elıterjesztés elfogadását, míg a városfejlesztési bizottság nem támogatja.
H o z z á s z ó l á s o k:
Palla Béla: A Tallinn úti Általános Iskolával kapcsolatos kérdését azért tette fel, mert már
tudott volt, hogy az utolsó évben már nem lehetett betartani az adott szót. A kérdést is azért
tette fel, hogy rámutasson arra, hogy jogos a Kırösi Általános, illetve a Mátyás király úti
Általános Iskolákkal kapcsolatos szülıi felvetés, hogy problémák lehetnek a következı
idıben. Véleménye szerint egy jobban elıkészített munkával kellett volna ezt feloldani.
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Tóth Istvánné: 50 nap telt el a beiskolázásokból. Ezt követıen az 51. napon kell dönteni az
elıterjesztésben megfogalmazottak alapján két intézmény összevonásáról, a Mátyás király
Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény jogutóddal történı
megszüntetésérıl. Az elıterjesztés kapcsán három tényezıre hívta fel a figyelmet: elsıként
hogy az érintettek a szülık, a tanulók, az alkalmazottak két héttel a döntéshozatal elıtt kaptak
tájékoztatást az átszervezésrıl, ami egyébként szóban történt. Írásos anyag erre vonatkozóan
nem került kidolgozásra. A másik, hogy a beiskolázási ütemezést figyelmen kívül hagyva,
kényszernek engedve a beindítandó tanulócsoportok számát megváltoztatva került sor a
döntés meghozatalára. Az ütemterv mindenki elıtt ismert. A jelentkezési lapokat április 10-ig
kellett leadni az intézményekben. A beiratkozások dátuma április 28. és 29. volt. Ezt követıen
történt tájékoztatás a megváltozott helyzetrıl, amit a szülık a döntésnél már nem tudtak
figyelembe venni. Ez nem csak a 119 elsı osztályba íratott gyermekre vonatkozik, amibıl 21
gyermek iratkozott be a Mátyás király Általános Iskolába, hanem érintheti a különbözı
átiratkozásokat a különbözı intézményekbe. A harmadik tényezı a szakbizottság szerepe az
elıkészítı munkában. Az oktatási bizottság a tervezett intézkedésekrıl június 17-ei ülésén
mondhatott véleményt a jelen elıterjesztés alapján. Tényként kell rögzíteni, hogy a vonatkozó
rész 36 gépelt sorban rögzíti a két intézmény átszervezését, plusz a határozati javaslat.
Köszönetét fejezte ki a hivatal osztályvezetıjének, a dolgozóknak, akik a kötelezı
véleményezı fórumokon részt vettek, és tájékoztatást adtak a várható eseményekrıl, de
megítélése szerint ez nagyon késın volt, és kevés volt az idı, mind a pedagógusoknak, az
alkalmazottaknak, a szülıknek, a gyermekeknek ahhoz, hogy megértsék, hogy mirıl is van
szó, és hogy azonosulni tudjanak a lépésekkel. Bejelentette, hogy a szocialista frakció az
átszervezést idıben elıkészítetlennek ítéli meg és késıi intézkedésnek, ezért elfogadását nem
támogatja.
Dr. Bozó Andrea: Minden átszervezés olyan problémákat is felvet, amelyeket meg kell
oldani. Tóth Istvánné képviselı véleményként mondta el, hogy kevés volt az idı a
felkészülésre. Ebben van némi igazság, azonban az egész problémát komplexen kellene nézni.
Az elıterjesztés is tartalmazza, hogy a Közgyőlés áprilisi ülésén döntött arról, hogy a
pedagógiai program megvalósításához milyen órakeretek és kiszámítási módszerek társulnak.
Tulajdonképpen a szakmai elıkészítés már áprilisban elkezdıdött. Ekkor kerültek rögzítésre
azok a szempontok is, amelyek alapján kiszámítható az intézmények engedélyezett óraszáma,
és pedagógus álláshelyeinek száma. Az álláshelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy az
általános iskoláknál nem történt csökkentés, a középiskolákban pedig 7,2 álláshely
csökkentésére amellett kerül sor, hogy 4,8 álláshelynek megfelelı többletórára van lehetıség.
Városi, középiskolai szinten 2,4 álláshely csökkentésrıl és finanszírozási csökkenés
lehetıségérıl van szó. Bízik abban, hogy városi szinten ezt az intézmények vezetıi meg
fogják tudni úgy oldani, hogy mindez a gyermekek érdekében történjen. A gyermeklétszám
csökkenése évek óta probléma, amivel szembe kell nézni, és azzal is, hogy egyre kevesebb
gyermek jár iskolába.
Ferenczné Teleky Éva köszönetét fejezte ki Tóth Istvánné képviselı asszonynak, aki nagyon
felelısen fogalmazta meg gondolatait. Az intézmény összevonásról elmondta, hogy
tulajdonképpen az oktatásirányításban az elmúlt években egy szemléletváltozás kezdıdött el a
hátrányos helyzető gyermekek kezelésére vonatkozóan. Az, hogy helyes-e ez a fajta
integrációs és antiszegregációs törekvés, erre is legalább két fajta nézetet lehet hozni.
Véleménye szerint azt nem lehet kijelenteni sem a kormányzat, sem egy szakértı részérıl az,
hogy az általa támogatott út az egyedüli. Látni kell, hogy felerısödtek az ilyen fajta
antiszegregációs törekvések és azok az esélyegyenlıségi elvárások, ami az egyes
önkormányzatokra, intézmény fenntartókra hatalmas terhet ró, például, hogy Szolnok város
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önkormányzata is megfeleljen ezeknek a feladatoknak. A hivatal és a szakosztály az elmúlt
félévben hatalmas munkát végzett a különbözı stratégiák folyamatos felülvizsgálatában,
cselekvési tervek elkészítésében. A rendkívül gyors törvényi változásoknak való megfelelés
mellett kell a közoktatási intézmények aktuális operatív intézkedéseit is segíteni az
osztálynak. A 2008. évi beiratkozás valóban eltérı volt az eddigieknél, hiszen nagyon sok már
érvényben lévı elvárásoknak kellett megfelelni. Olyan átgondolt beiskolázási folyamatot
mőködtet Szolnok városa, ami igen is egyedülálló kell, hogy legyen. Valamennyi igényt
felülvizsgálva, valamennyi gyermek szociális hátterét áttekintve, a társszervezetek
bevonásával igyekeztek kialakítani azokat a százalékos elvárásokat, amit az oktatásirányítás
rendkívül komolyan számon kér a várostól. Az hogy idıben csúsznak a folyamatok, az
nemcsak Szolnok város felelıssége. Nagyon sok felesleges törvényi elvárás él jelenleg, ami
nem is látható át, és az sem látható, hogy ennek a társadalomra nézve milyen haszna van. A
város szándéka évek óta az volt, hogy támogassa a Mátyás király úti Általános Iskolát, hogy
megmaradjon, hogy a szakmai munkát le tudja tenni, a gyerekek jelentkezzenek oda. Most
egy olyan jelentıs tanulói létszámcsökkenési hullám van, ami a város számára nem hagy sok
kiutat, lehetıséget, önálló alternatívák kidolgozására. Mint ahogy nem hagy sok lehetıséget
az sem, hogy az esélyegyenlıségi szakértı, aki a minisztériumból most már a folyamatokat
gondozza és rendszeresen megjelenik az önkormányzatnál, nagyon kemény elvárásokat
fogalmazott meg, a Mátyás király úti Általános Iskola jövıjével kapcsolatosan. A város nem
ezt döntötte, mert szüksége van azokra a pozitív értékekre, a jó pedagógusokra, akik a Mátyás
király úti Általános Iskolában dolgoznak. Hisz abban, hogy a szakosztály által megsegített
folyamatban a jó megoldás kidolgozására kerül sor az elkövetkezendı egy évben. Abban,
hogy hogyan alakul az összevont iskola tanulói állománya, olyan felelısség van, hogy minden
évben felülvizsgálatra kerülnek az iskolák körzethatárai, és ha kell a két iskola körzetének
módosítására is sor kerülhet. Érthetı a szülık feszültsége, de az hogy a következı
hónapokban milyen jó lépések alakulhatnak ki a két iskola együttmőködésébıl, amibe
bevonják a szülıi munkaközösséget is, az még most fog csak kiderülni és a szülık is
megnyugodhatnak, hiszen a gyerekek nem kerülnek rosszabb helyzetbe. Napirend elıtti
kérdésként felvetette a képviselıi felelısséget, ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy ha
van egy nagyon erıs közoktatás irányítási elvárás és van egy „a társadalom torkán lenyomott
helyzet” akkor idıt kellett volna hagyni, nem egy-két évet, és nem biztosítanak hozzá
forrásokat a fenntartók számára. Nem jó megoldás a központosítás.
Hegmanné Nemes Sára: Felelıssége tudatában kijelentette, hogy nem anyagi kérdés volt a
Mátyás király úti Általános Iskola helyzete. A jelenlegi városvezetés megígérte és ezt tartani
és akarja, hogy anyagi okok miatt iskolát nem zárnak be és nem vonnak össze. Itt sincs szó
anyagi szempontokról, hiszen nem is lesz jelentıs anyagi megtakarítás. Az ténykérdés, hogy
ha csak anyagi szempontok miatt kellene bezárni általános iskolát, az az Újvárosi Általános
Iskola lenne. Az antiszegregációs szakértıvel hónapok óta tárgyalnak a Humán Igazgatóság
munkatársai, hiszen ez volt az eredeti irány. Elmondta, hogy még egy integrált
városfejlesztési stratégiához, bármilyen pályázathoz, de még a normatívához is az kell, hogy
az önkormányzat tartson egy százalékos irányt és egy összeget, vagy egy létszámot, a
halmozottan hátrányos helyzető gyerekek és a nem hátrányos helyzető gyerekek között.
Természetes, hogy egyik szülı sem akarja ilyen iskolába íratni a gyermekét. Ezt nem engedik,
nem lehet. Az, hogy óvodáknál el tudták érni, hogy egy óvodai intézménynél, de
tagóvodánként külön épületben meg tudták oldani a differenciált oktatást, az nagyon nagy
dolog. Jelenleg is ezt próbálják megoldani, hogy a meglévı iskolák ne szenvedjenek hátrányt,
statisztikai adatokkal bizonyíthatóan ne szegregáljanak, ugyanis be kellene zárni az iskolát.
Megérti az aggódó szülıket, de elıbb nem lehetett tájékoztatást adni, mert az utolsó percig
reménykedtek, hogy lesz megoldás. A legelsı az volt, hogy a szakértı be akarta záratni az
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Újvárosi Általános Iskolát. Azt hogy akkor mi történt volna nem tudni, ugyanis az Újvárosi
Iskola körzete az összes belvárosi iskolát érinti azon a területen. A Mátyás király úti iskola
egy kiváló szakmai intézmény és az igazgató asszony is egy kiváló szakember és sokkal
jobban látható a fejlesztı pedagógiai tevékenység, mint az Újvárosi Iskolában. Remény van
arra, hogy kulturáltan, mindenki megelégedettségére meg lehet ezt oldani. Ez az irány már
tavaly évben látszott, és mindenki látta, hogy a Mátyás király úti iskolával probléma lesz, az
Újvárosi iskolával pedig folyamatosan probléma van. Elıre felhívta a figyelmet, hogy az
Újvárosi iskolával is lehetnek még problémák. Finanszírozásban mindig meg fogja kapni azt
az összeget, a pedagógusok azt a többletet, hiszen differenciált oktatás van, de ezzel együtt
lehet, hogy jövıre problémák lesznek, ha az antiszegregációs szakértı és az Oktatási
Minisztérium szakmai vezetése úgy dönt, hogy „még egyet csavarjon” az önkormányzatokon.
Más városban is hasonló problémák vannak. A szegregációs szakértı folyamatosan
statisztikai adatokkal az iskolákat próbálja összevonatni. Elmondta, hogy szeretné, ha nem
jutna el odáig az önkormányzat, hogy busszal kelljen széthordani a halmozottan hátrányos
helyzető peremkerülető gyerekeket mindenhova. Ezt szeretnék elkerülni.
Bozsányi István: A szegregáció társadalmi, szociális, gazdasági és urbanizációs probléma.
Véleménye szerint, ha hoznak egy döntést, nem biztos, hogy minden esetben 100%-ig el kell
fogadni és a peremkerületi iskolákból busszal hordani a gyerekeket másik belvárosi iskolába.
Elhangzott, hogy már egy féléve foglalkoznak az iskola összevonás problémájával. Ha ez így
van, akkor nem érti, hogy miért 5 nappal késıbb tartották meg a szakbizottság ülését, ahol ezt
a témát tárgyalták. Idıben érkezett tájékoztatás esetén meggyızıdése, hogy a társadalmi
szervek is másképpen vélekedtek volna az adott helyzetrıl. Az esély a hátrányos helyzető
gyerekekért alapítvány 2007-ben tett közzé egy tanulmányt, melybıl az alábbiakat idézte: „…
a jogi megközelítést nem szabad középpontba helyezni akkor, amikor a roma és nincstelen
gyermekek számára elérhetı minıségő oktatásról beszélünk. Sürgetı szükség van arra, hogy a
pedagógusokat a modern tanítási technikák terén átképezzék, valamint az urbanizációs
politikával kapcsolatos terveket újragondolják.” Azt nem szabad elfelejteni, hogy a számok
mögött gyermekek és családok vannak. A szülıi munkaközösség összejövetelekor az egyik
szülı megfogalmazta, hogy akkor, amikor a gyermekét be kívánta íratni egy általános
iskolába, az abban folyó oktatási rendszert és minıségét mérlegelve, következı lépésben a
következı középiskolába szánta. Nagyon sok szülı becsapva érzi most magát, hogy a Kırösi
Általános Iskolába nem tudták azt, hogy nagyon komoly szegregációs gócpont lehet az iskola.
Radócz Zoltán: Emlékezete szerint a beajánlásban és a szakbizottság ülésén is az hangzott el,
hogy a Mátyás király úti Általános Iskola ma nem szegregál. Szeretné, ha nem arra
hivatkoznának, hogy azért kell megszüntetni, mert szegregációs probléma van. Nem errıl van
szó. Tudomása szerint ilyen probléma az Újvárosi Általános Iskolában van a városban
egyedül. Szintén bizottsági ülésen hangzott el, hogy figyelemmel vannak az általános iskolák
beiskolázási körzetére. Ismert az is, hogy csökken a gyermeklétszám, de az is elhangzott,
hogy nagyjából nem lett változtatva a Mátyás király Általános Iskola körzete, márpedig
tudható, hogy több éve gond a beiskolázás terén. Elırelátható volt, hogy nagyon sokan
átmennek a körzetbıl másik iskolába és gond lesz az 1. osztály elindításával. 6 fı már azért
nem tudott beiratkozni, mert akkor az 1. osztály szegregálttá válna, hiszen a 21 fı felett már
túllépték volna a szabályt. Véleménye szerint nem jártak el gondosan, amikor a körzet nem
lett figyelembe véve. Jelen elıterjesztés arról szól, hogy a telephelyként üzemelne tovább az
összevont iskola, nem pedig tagintézményként. Ez azt jelentené, hogy hamarosan nem lesz 1.
osztály. A Mátyás király úti általános iskolába járó gyermekek szülei keresték meg
problémájukkal. Ebben az iskolában nagyon komoly, jó szakmai munka épült ki ebben a kis
iskolában. Nemcsak a halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek, hanem a problémás
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gyerekeknek is egy biztonságos hátteret nyújtott. Többen mondták, hogy nem is választották
volna a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolát, mert az nagy iskola, és egy ilyen iskolában
nem tudnak olyan alapossággal foglalkozni a gyerekekkel. Ezt megfordítva, amikor majd egy
beiskolázási körzete lesz az iskolának, akkor a speciális képzést kapott gyerekek nagyon
nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen nem biztos, hogy képes lesz az összevont iskola
megfelelıen ellátni a gyerekeket. Érdekes lesz a következı évben a reakció, hogy hányan
szeretnék majd ebbe a nagyobb iskolába beíratni a gyerekeket. Van olyan szülıi réteg, aki
figyeli, hogy egy határon túl ne legyen nagy az iskola, mert attól tartanak.
Dr. Bozó Andrea: Hegmanné Nemes Sára véleményét meghallgatva arra gondolt, hogy
mindenki meg fogja érteni, hogy tulajdonképpen mirıl is van szó. Ferenczné Teleky Éva
képviselıtárs is elmondta, hogy nem a város döntése, hogy bezárnak egy iskolát.
Nyomatékosította, hogy ahhoz, hogy integrált városfejlesztési stratégia legyen, kell a
szegregációs terv. Ahhoz hogy a szegregációs terv meglegyen, ahhoz az Esélyegyenlıségi
Minisztérium által küldött esélyegyenlıségi szakértı által támasztott elvárásoknak kell
megfelelni. Radócz Zoltán képviselı azt mondta, hogy a Mátyás király úti iskola nem
antiszegregációs kérdés. De igen az, a szakértı szerint. A szakértı határozottan kérte a
Mátyás király úti Általános Iskola bezárását, mert antiszegregációs kérdés ennek az iskolának
a létszáma, és bezárása. Bozsányi István képviselı amit felolvasott, rossz helyen olvasta fel,
mert azt az Oktatási Minisztériumban kellett volna megtennie, mert azzal mindenki egyetért,
hogy újra kell gondolni az egész oktatási rendszert. Lehet kiélezni, hogy a város miket tesz az
általános iskolával, csak nem errıl van szó, hanem arról a tendenciáról, amely nagyon rossz
irányba viszi évek óta az oktatási rendszert. Elhangzott, hogy mennyire fontos a kis létszámú
osztály. Ez igaz, de ezt nem itt kell elmondani, hanem a Minisztériumban, ahol azt is el kell
mondani, hogy plusz normatívát rendeljenek a kis létszámú osztályokhoz.
Hegmanné Nemes Sára: Helyreigazításként elmondta, hogy amit Bozsányi István képviselı
mondott, hogy peremkerületi iskolákból busszal kellene széthordani a gyerekeket a belvárosi
iskolákba, ez mint gondolat sem merült fel, ezt a jelenlegi kormány Oktatási
Minisztériumának szakértıje mondja és javasolja, tehát ez csak egy idézet volt. Elmondta
még, hogy ha a Mátyás király úti iskolában, vagy bármelyik másik iskolában nincs 1.
osztályos gyermek, akkor hol van a többi gyerek? Erre a válasz az, hogy elmentek oda, ahol
van 1. osztály. Véleménye szerint egy másik épületben, másik telephelyen akár differenciált
oktatást is lehet tartani, ennél jobb megoldás nincs. Ezen lehet vitatkozni, de nem lehet mást
tenni, hiszen a tendencia is ez. Nem lesz elsı osztályos gyerek a Mátyás király úti iskolában,
mert már az elmúlt évben is alig volt. Ezt be kell látni.
Radócz Zoltán: Véleménye szerint azt nem lehet kimondani, hogy egy általános iskolában
nem lesz 1. osztály. Az iskola nagyon sokat tett azért, hogy olyan formákat találjon ki, amely
a diákoknak nagyon hasznos volt és nem csak a halmozottan hátrányos gyermekeknek. Azt is
nézni kell, hogy milyen „gyermekanyaggal, milyen eredményeket ért el az iskola”. Felmerül a
kérdés, hogy jobb megoldás-e az, hogy most négy elsı osztály van a Kırösi Csoma Sándor
Általános Iskolában és ilyen formán egy kicsit kiürül a Mátyás király úti Általános Iskola.
Lehet, hogy ebben a dologban a Mátyás király úti iskolát kellett volna erısíteni és a szülıket
is abban, hogy miért is fontos a Mátyás király úti iskolába járatni a gyermeket. Azon is el kell
gondolkodni, hogy a fenntartó meg tett-e mindent ebben a kérdésben. Dr. Bozó Andrea
megjegyzésére reagálva elmondta, hogy információ alapján mondta azt, hogy a Mátyás király
úti iskola ma nem szegregál. Most megszőnhet egy kisebb általános iskola, amely nagyon
fontos volt a felzárkóztatás szempontjából bizonyos csoportoknál, és bekerülhetnek egy olyan
nagy iskolába, ahol nem tudni, hogy valóban meg tudnak-e felelni a szülıi elvárásoknak és
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gyerekösszetételnek. Az elmondottak alapján aggályosnak tartja a Mátyás király úti általános
iskola bezárását.
Tóth Istvánné: A napirendi pont vitája már átcsúszott a következı napirendi pont
tárgyalására, ami az esélyegyenlıségi intézkedési tervrıl szól. Megjegyezte, hogy mint
képviselı, és mint oktatási bizottsági tag, mint szülı elhatárolódik attól a megjegyzéstıl, akik
az esélyegyenlıségre vonatkozó terveket, intézkedéseket, „torkon való lenyomásként”
fogalmazzák meg. Megfogalmazásra kerültek a feladatok a tárgyalandó intézkedési tervben,
most pedig 938 tanuló elhelyezésérıl kell dönteni. Ez a létszám egyébként Szolnok városban
az általános iskolákban tanulók diákok 16%-a. A kérdés az, hogy megszőnik-e jogutóddal a
Mátyás király úti Általános Iskola, vagy nem. A szocialista frakció nevében felhívta a
képviselıtársak figyelmét, hogy késıi a döntés. A szülık sem tudták feldolgozni, hogy mirıl
van szó. Az elkövetkezı egy évben nem biztos, hogy a szándéknyilatkozaton túl ezt a lépést
meg kellene tenni. Meg kellene hagyni a lehetıséget, hogy az értékeket fogalmazzák meg és
ezt követıen kerüljön döntésre a Közgyőlés elé, maximálisan szem elıtt tartva a gyermekek
érdekeinek érvényesülését.
Dr. Kovács László: A lényegrıl nem beszélnek a képviselıtársak, még pedig arról, hogy
egyre kevesebb gyermek születik. 120-130 ezer ember hal meg Magyarországon évente, és 90
ezer születik. 30-40 ezer fıvel csökken az ország lakossága 1980 óta. A gyermekvállalási
kedvet három tényezıvel lehet növelni a családok szerepének az erısítésével, a hazaszeretet
erısítésével, és a hit-élet fokozásával. Ma is ez lenne a fıfeladat, hogy a családok szerepét
megerısítsék anyagilag, hogy a gyermekvállalás ne teher legyen. A hazaszeretet
megerısítése, amit már az óvodákban oktatással el kellene kezdeni és a kisebb csoportokhoz
való tartozás, legyen az jászsághoz való tartozás, vagy egyházközösséghez való tartozás, mind
a család biztonságát, a gyermekvállalási kedvet erısíti. Ahhoz, hogy egy populáció állandó
legyen, minden nınek az életében 2,2 gyermeket kellene szülni, ami most Magyarországon
1,5-nél tart. Egész Európának ez a problémája, hogy nincs elég gyerek. Ha ebben minden
önkormányzat nem tud hatásosan lépni, nem tudja a gyermekvállalási kedvet erısíteni, nem
tudja elérni, hogy minden családban 3-4 gyermek legyen, akkor ezt a vitát minden évben
lefolytatják, vagy 4 évente és egyre kevesebb iskola lesz.
Szutorisz-Szügyi Csongor: A félreértések elkerülése végett elmondta, hogy a Mátyás király
úti Általános Iskola, mint oktatási intézmény, mint épület nem szőnik meg. A benne lévı
gyerekek, akik eddig odajártak, szeptembertıl is oda fognak járni, sıt akik most beiratkoztak,
ık is ott kezdik az 1. osztályt. Ez 4-5 évig nem is fog változni. Az összevonás csak egy jogi
procedúra, azaz közös igazgatás alá kerül a két intézmény. Elhangzott, hogy a kis
osztálylétszámra nagy szükség van, ezzel egyetértett. Az elmúlt három évben jó lett volna, ha
legalább 40 család így gondolja, és két-két osztály minden évben be tudott volna indulni, mert
nem kezelhetı egy megyei jogú városban egy osztályos iskola. Harmadikként elmondta, hogy
jó lenne, ha Magyarországon, ma pontosan valaki meg tudná mondani, hogy a szabad
iskolaválasztásra vonatkozó törvényi elıírást hogy lehet az esélyegyenlıség százalékos
arányaival összehozni és a gyakorlatban megvalósítani. Megkérdezték a szakértıket is, hogy
lehet egy megyei jogú városban eljárástechnikailag ezt jól megcsinálni és a szülık teljes
joggal érezzék, hogy egy nagyon hosszú procedúra után nem is az jött ki, mint amire
számítottak. Bozsányi István felvetésére elmondta, hogy pontosan lehet tudni, hogy 7 év
múlva hány elsı osztály lesz indítva. Ezt 2007. évben a Közgyőlés által elfogadott intézkedési
tervben demográfiailag be is mutatták. A vita során említették, hogy nehogy újabb
szegregációs gócpont alakuljon ki. Ezt pont azok a törvények biztosítják, amirıl már szó volt,
hogy nem alakulhat ki, hiszen nem lehet nagyobb létszámú halmozottan hátrányos helyzető
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gyerek. A körzethatárokkal kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a Mátyás király és a Kırösi
Csoma Sándor Általános Iskoláknak kb. azonos létszámú körzete, gyereke volt beiskolázás
elıtt. Ezt nem lehet befolyásolni. A hivatalban, az osztály dolgozói mindent megtettek annak
érdekében, hogy ez a beiskolázás zökkenımentesen, jogilag, minden gyermeknek, és minden
szülınek az elvárásai szerint alakuljon, ez a gyermekek érdekében és védelmében történt.
Egyetértett azzal, hogy kevés a gyermek, de már nem lesz kevesebb, ugyanis a szülések
száma kb. 6-8 éve azonos. Az elkövetkezendı 3-4 év múlva is egy sávban fog mozogni a
gyermekek beiskolázása.
Szabó Róza: Számára a szavahihetıség és a szakmai hitelesség mindennél fontosabb, ezért
elmondta, hogy elhangzott egy olyan kérdés, hogy a hivatal valóban megtett-e mindent. Erre a
válasza, hogy igen mindent megtett. Iskolabusz járat mőködik, ahol pedagógus alkalmazására
van lehetıség a Mátyás király úti Általános Iskola esetében. Néhány évvel ezelıtt a teljes
Kölcsey Általános Iskola körzete a Mátyás király úti iskolához lett csatolva. Jelentısen
korlátozva lett a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolába felvehetı osztályindítás, illetve
gyermekek száma. Nyugodt szakmai lelkiismerettel kijelentette, hogy mindent megtettek
annak érdekében, hogy ez a helyzet ne álljon elı. Palla Béla hozzászólásához
kiegészítésképpen elmondta, hogy kétségkívül megígérték mind azt a szülıknek, amirıl szó
volt, amit be is tartottak. Azért kerülnek be most a 8. osztályos gyerekek máshova, mert İk
kérték, hogy ne maradjanak a Tallinn Általános Iskolában.
Dr. Kállai Mária: Az elkövetkezendı egy évnek lesz az a produktuma, hogy mikor, hogyan,
milyen ütemben történjenek a dolgok és nem az épület kiürítése a cél, hanem a két intézmény
integrációja és szervesülése. Arra nincs lehetıség, hogy iskola modellek bemutatása történjen
a világról. Vannak olyan modellek, ahol több ezer gyermek jár egy iskolaközpontba, az
elosztási rendszer egészen más. Ez az iskola összevonás továbbra is az értékek mentén
történik és fontos az, hogy az intézményben, a Mátyás király úti iskolában tanulócsoportok
nem szőnnek meg. Az átszervezésben egy olyan tartalmi integráció, egyesülés, hosszú távon
szervesülés történhet, és történik a remények szerint, ami valóban tartogat az elkövetkezendı
évre egyeztetési lehetıségeket az oktatási bizottság tagjaival is. Ígéretet tett, hogy a
tájékoztatás az oktatási bizottság felé rendszeres lesz. Egyetértett abban, hogy a napirend
vitája átcsúszott már a következı napirend témájához, viszont „ez a magyar valóság”.
Egyszerre akarnak mindent megoldani az emberek a feszült élethelyzetben. A saját akarat és a
külsı kényszer nem mindig találkozik egymással. Azt senki nem vitathatja, hogy egy bemenı
rendszerő iskolázásban egy önkormányzat nem jelentheti ki olyat, hogy törvénysértı módon
jár el és nem teszi meg azokat a lépéseket, az elsı osztályos beiskolázásnál, amit ebben az
évben meg kellett tenni. A következı napirendi pontnál szeretné elmondani a véleményét az
antiszegregációs kérdésrıl és szakértırıl, hiszen a szakértı az összes intézményvezetı
jelenlétében mondta a mindenki számára csodálkozást kiváltó megjegyzést, amire nem az volt
a válasz, hogy végre is hajtják. Az intézményvezetıkkel folytatott többszöri egyeztetésben
eljutottak odáig, hogy a lehetıség oldaláról is meg lehet ezt a kérdést fogni. Mindenki
érdekelt abban, hogy a most odajáró és majd az oda járni fogó gyerekek, az ott dolgozó
pedagógusok, az értékek mentén tudjanak egy iskolában továbbra is tanulni. Lesz lehetıség a
szülıkkel is találkozni a fejlesztés folyamán. Bízik abban, ami a hozzászóló édesanya részérıl
is elhangzott, hogy nem veszélyeztetik ennek a két intézménynek a gyerekeit. Most olyan
helyzet és kialakult szituáció van, amire tartalmilag a Közgyőlés ezt a választ tudja legjobban
adni.
Szalay Ferenc: Szabó Anikónak elmondta, hogy bízik abban, hogy érzıdött a vitából, hogy
nem lehet problémája a Kırösi Csoma Általános Iskolának, ezt az iskolát olyan veszély, hogy
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bezárásra kerül, nem fenyegetheti. Ebben az iskolában az oktatás olyan színvonalon folyik,
ami megkérdıjelezhetetlen. Ha mégis tovább kell lépni, a belváros nagy iskoláiban is
gondolkodni kell, hiszen egy bokorban több olyan iskola van a belvárosban, ahol lehet, hogy
könnyebben lehet kezelni ilyen kérdéseket. Reméli, hogy a gyermeklétszám fogyása megáll
és beáll egy normális gyermeklétszám. A szülık ne aggódjanak azért, hogy ez az iskola
befejezi a mőködését. Azért sem kell aggódni, hogy több hátrányos helyzető gyermek kerül
be az iskolába, amely a meglévı oktatási színvonalat esetleg csökkenheti, hiszen a törvényi
rendelkezés sem engedi ezt. Nem kell félni a cigány-gyermekektıl sem, hiszen rájuk ugyanez
vonatkozik. A jó képességő cigány gyerekek pedig bármelyik iskolájába járhatnak a városban.
Az önkormányzatnak legalább annyira fontos, hogy a gyerekek jó színvonalon tanuljanak és a
késıbbiekben jó középiskolákba kerülhessenek, mert nem mindegy hogy ezek a gyerekek a
késıbbiekben hogyan határozzák meg Szolnok jövıjét. Palla Béla felvetésére elmondta, hogy
amikor pár évvel ezelıtt a Tallinn Általános Iskolát bezáratták és a Kölcsey Általános Iskolát
bezárták, akkor a gyerekek bekerültek a Fiumei úti Iskolába és a Kodály Általános Iskolába.
A bent lévı és a bekerülı gyerekek ugyanúgy tanulhattak tovább. A pedagógusok olyan
felkészültek, hogy tudják kezelni ezeket a kérdéseket. A félelem ilyen esetekben mindig
jogos, de az is elhangzott, hogy 1 évig nem történik semmi. Ugyanabba az iskolába járnak
ugyanazok a gyerekek. Egy év után fog kiderülni, hogy hogyan tovább. Beiratkozáskor a
gyermekek zöme a Kırösi Általános Iskolát választotta a Mátyás király általános iskola
körzetébıl. Sajnálatát fejezte ki, hogy a szocialista képviselıtársak nem a két bezárt iskoláról
való döntéshozatalnál harcoltak az elmúlt ciklusban. Ez érvet sem hoztak fel annak
érdekében, hogy a peremkerületen lévı a halmozottan hátrányos helyzető gyerekeket kezelı
programokat vivı iskolákat ne zárassák be. Helytelenítette, hogy az egyik képviselı
megdicséri a hivatal munkáját, a másik képviselı pedig azt mondja, hogy a hivatal nem
végezte el jól a munkáját. 1999. óta több intézményátszervezés történt, amiben nem kevesen
benne voltak a képviselık közül. A döntéseknek 100%-ban jó vége lett, kivéve a Kölcsey és a
Tallinn iskolák bezárását, mert most szembesülnek azzal, hogy ott maradhattak volna azok a
gyerekek, akiktıl most sokan félnek. Azt hogy milyen vélemények hangoztak el az oktatási
kormány ténykedésérıl, azt érdemes végiggondolni. Tulajdonképpen olyan vélemény is
elhangzott, hogy a törvényt nem kellene betartani. Volt már ilyen, amikor a támogatási díjnál
az idısellátásnál elhangzott, hogy ne a törvényhez alkalmazkodva, hanem a törvény által
meghatározott alá menjen az önkormányzat. Ezt követıen elkészült a törvénymódosításra a
kezdeményezés, amit módosítottak is. Ha jó, ha nem jó a törvény, akkor is be kell tartani. Van
még egy törvény, ami alapján el kellene látni 100% normatív támogatással a törvény által
elıírt kötelezı feladatokat. Szolnok városában és szinte az országban még a 60%-ot sem éri el
ez a szám. Ezért kell harcolni, tüntetni, hogy jöjjenek ide a források és akkor nem lesz gond.
A törvényeket nem az önkormányzatok hozzák, csak alkalmazkodnak hozzájuk.
Összességében kérte, hogy ha lehet, akkor mindenki azt a szakmai érvet vegye komolyan, ami
elhangzott. Mindenki körül járta a kérdést, hogy mit is kell tenni azért, hogy a város oktatási
rendszerének egészét lehessen kezelni és megtartani a már elért eredményeket és színvonalat,
ami most jellemzı a városban. Nem kezelhet egyetlen képviselı sem szőken csak a saját
választási körzetére nézve kérdéseket, hiszen az egész városért felelısséget vállalt akkor,
amikor a pártja, vagy más szervezet a testületbe delegálta. Most is nem csak a két iskoláról
van szó, hanem a város oktatási rendszerérıl. Amikor az antiszegregációs programról, a
szegregációs programról beszélnek, akkor kell szembesülni azzal, hogy még milyen
problémákat kell kezelni. Ha az Újvárosi Iskolánál oda jut el az önkormányzat, hogy a
gyerekeket tényleg szét kell hordani a városban, akkor kíváncsi lesz „mekkora levegıt kell
venni”. Reményét fejezte ki, hogy erre nem kerül sor. Reméli, hogy megérti, akinek meg kell,
hogy a déli ipari területen lévı körzeti iskola milyen fontos feladatot lát el. Az
antiszegregációs szakértı munkájáról elmondta, hogy az irányító hatósága is azt mondta,

71

hogy túlterjeszkedı, de ez ellen senki nem lépett. Ebben az országban még az integrált
városfejlesztési stratégia elfogadásának is része az antiszegregációs terv. Nagyon kevesen
tudták megtenni, hogy ezt letegyék az asztalra. Felmerül a kérdés, hogy hogyan hozható össze
egy Újvárosi Általános Iskola oktatási programja egy Szapáry út felújításával, vagy egy
fürdıépítéssel, egyáltalán kinek juthat eszébe ilyen párosítás. Azért kellene harcolni, hogy ne
legyen ilyen. Aki végiggondolta az egészet, az meggyızıdése, hogy megszavazza az
elıterjesztés elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése - a
szavazáskor jelenlévı képviselık száma: 25 fı - 15 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot:

180/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §-a, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 88. § (1) bekezdésében és a 90. § (1)
bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./
Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 166/2007.
(VI.21.) sz. közgyőlési határozat 1. számú mellékletében (Szolnok Városi Óvodák alapító
okirata) az alábbi változás történik:
a) Az 1.pontban
„A Szolnok Városi Óvodák 100 óvodai csoporttal mőködı nevelési intézmény.”
mondat helyébe az alábbi kerül:
„A Szolnok Városi Óvodák a gyermekek nevelését hároméves kortól a tankötelezettség
kezdetéig biztosító nevelési intézmény.”
b) A 4. pontban
Az intézmény óvodai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

100
217,5
172,5

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény óvodai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

97
215,5
169,5

c)
A 7. pontban „A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve
kizárólagos használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok” fejezetben
a
hrsz.
terület (m2)
Ingatlan címe:
Tulajdoni lapszám:
Munkácsy M u. 17.

14051

11523/2

4736
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az alábbira módosul:
Ingatlan címe:
Munkácsy M u. 17.

Tulajdoni lapszám:

hrsz.

terület (m2)

14051

12482

5539

2./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 5. sz. mellékletének (Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

5

az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

4,5

3./
Az egyes oktatási intézmények átszervezésérıl (Eötvös József Általános Iskola, Herman Ottó
Általános Iskola) szóló 149/2005. (III.31.) sz. közgyőlési határozat mellékletének (SzentGyörgyi Albert Általános Iskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

35
75,2
19

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

34
73,2
19,5

4./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 6. számú mellékletének (Belvárosi Általános Iskola alapító
okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

35
11

az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

35,1
10,5

5./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 8. számú mellékletének (Fiumei Úti Általános Iskola alapító
okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

47,5
12,5

73

az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

47,6
12

6./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 10. számú mellékletének (Kassai Úti Általános Iskola alapító
okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:

Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

8
34,5
14,5

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

9
35,1
14

7./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 11. számú mellékletében (Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okirata) 1. és 4.
pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az 1. pontban
„Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- székhelyen 628
- telephelyen 80
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
- székhelyen 80
- telephelyen 60”
helyébe az alábbi kerül:
Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
628
- alapfokú mővészetoktatási intézmény: 120

b) Az 1.pontban az alábbi mondat törlésre kerül:
„Telephelye: Szolnok, Balogh Béla út 14.”
c) A 4. pontban „Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” fejezetben az alábbi
mondat törlésre kerül:
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„80131-3 Alapfokú mővészetoktatás (zenemővészeti ág: fagott, furulya, fuvola, gitár,
gordonka, harsona, hegedő, kamarazene, klarinét, kürt, magánének, nagybıgı, oboa, orgona,
szakszofon, szolfézs, trombita, tuba, ütı, zeneelmélet, zeneirodalom, zenekar, zongora
tanszakok)”
d) A 4. pontban
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

29
14
64
62,2
1,8
19

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

26
13
58,3
56,3
2
16,5

e) A 7. pontban „A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll, illetve
kizárólagos használatába kerül az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok” fejezetben az
alábbiak törlésre kerülnek:
Ingatlan címe:

Tulajdoni lapszám:

hrsz.

Balogh B. u. 14.
1084
776/12
(Kivéve: a Hild Viktor Városi Könyvtár által használt ingatlanrészeket.)

terület (m2)
8206

8./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 12. számú mellékletében (Kırösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Konstantin Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okirata) az intézmény
elnevezésében, valamint az alapító okirat 1., 4. és 7. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az 1.pontban
„Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
700
- alapfokú mővészetoktatási intézmény: 100”
helyébe az alábbi kerül:
„Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám:
- általános iskola:
- székhelyen :
700
- telephelyen :
400
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- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
- székhelyen :
120
- telephelyen:
160”
b) Az 1. pont kiegészül az alábbi mondattal:
„Telephelye: Szolnok, Mátyás Király út 20.”
c) A 4. pontban „Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” fejezetben az alábbiak
változnak:
A „80131-3 Alapfokú mővészet-oktatás (táncmővészeti ág: balett tanszak)” helyébe a
„80131-3 Alapfokú mővészet-oktatás (táncmővészeti ág: balett és néptánc tanszak)” kerül.
A „80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben)” helyébe a
„80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) /iskolaotthonos
ellátás/” kerül.
A „80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok” helyébe a
„80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok (módszertani, oktatási rendezvények és versenyek
szervezése intézményi hatáskörben)” kerül.
d)
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

23
15
51,4
49,4
2
14,5

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

38
26
89,4
84,9
4,5
26

e)
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:
az alábbiak szerint módosul:

38
26
89,4
84,9
4,5
26

Az intézmény tanulócsoportjainak száma:

37
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Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

26
89
85,1
3,9
26

f)
A 7. pontban „A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll, illetve kizárólagos
használatába kerül az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan” rész az alábbiakkal egészül
ki:
Ingatlan címe:
Mátyás Király út 20.

Tulajdoni lapszám:
3783

hrsz.
3952

terület (m2)
7326

9./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 13. számú melléklet (Liget Úti Általános Iskola, Elıkészítı
és Speciális Szakiskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
a) „Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” fejezet az alábbiakkal egészül ki:
„80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás”
„80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása”
b)
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

53,5
21

az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

56,8
21,5

10./
a)
2008. június 30-ai hatállyal megszünteti a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézményt, ezzel egyidejőleg jogutódként 2008. július 1-jétıl kijelöli a
Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt.
b)
Az intézmény neve:

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény

Székhelye:

Szolnok, Mátyás Király út 20.

Felügyeleti szerve:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése

Megszüntetı szerv neve:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
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A megszüntetett intézmény
jogutódja:
Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Szolnok, Nagy I. krt. 20.
c)
2008. június 30-tól hatályon kívül helyezi a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát tartalmazó a 165/1999. (X.14.) sz. közgyőlési
határozat 14. számú mellékletét.
d)
A megszüntetett intézmény alapfeladatait a kijelölt jogutód intézmény látja el.
e)
Az intézményátszervezésbıl adódó átadás-átvételi feladatokat el kell végezni.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: 2008. június 30.
A végrehajtásban közremőködik:
A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Az érintett igazgatók
f)
Az intézménymegszüntetés következtében a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény bankszámlájának megszüntetésérıl intézkedni kell.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: 2008. június 30.
A végrehajtásban közremőködik:
A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Az érintett igazgató, illetve Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
g)
Zágoni-Szabó Józsefné szolnoki lakosnak, a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátására 2010. július 31-éig szóló
megbízását tartalmazó 307/2005. (VI.23.) sz. közgyőlési határozatot, 2008. június 30-ától
hatályon kívül helyezi.
11./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 15. számú mellékletének (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

35,6
12

az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

35,9
11,5
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12./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 16. számú mellékletének (Szandaszılısi Általános Iskola,
Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okirata) 4. pontjában az
alábbi változás történik:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

27
14
62,5
57,5
5
21

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

28
15
66,5
60,5
6
21,5

13./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 17. számú mellékletének (Széchenyi Körúti Általános Iskola,
Sportiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okirata) 4. pontjában az alábbi
változás történik:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

18
47,1
40,1
7
11

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
- általános iskola:
- alapfokú mővészetoktatási intézmény:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

17
46
39
7
10,5

14./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 19. számú mellékletének (Újvárosi Általános Iskola alapító
okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
a)
A „80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben)”
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mondat az alábbira módosul:
„80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) /iskolaotthonos
ellátás/”
b)
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

8
34,4
11

az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

9
34,1
11,5

15./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 20. számú mellékletének (Szolnok Városi Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Ebbıl:

27
7 a kistérségi feladatellátásra

szövegrész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Ebbıl:

28
8 a kistérségi feladatellátásra

16./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 28. számú mellékletének (Széchenyi István Gimnázium és
Általános Iskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézmény általános iskolai tanulócsoportjainak száma:
általános iskolai napközis csoportjainak száma:
középiskolai tanulócsoportjainak száma:
nappali:
esti:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Általános iskolai:
Középiskolai:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:
szövegrész az alábbiakra módosul:
Az intézmény általános iskolai tanulócsoportjainak száma:
általános iskolai napközis, tanulószobai csoportjainak száma:
középiskolai tanulócsoportjainak száma:
nappali:
esti:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

4
1
22
4
7,5
58,5
27,5

3
1
22
4
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Általános iskolai:
Középiskolai:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

6
59,3
24

17./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 29. számú mellékletének (Tiszaparti Gimnázium és Humán
Szakközépiskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

19
48
21

szövegrész az alábbira módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

17
43,1
20,5

18./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 30. számú mellékletének (Varga Katalin Gimnázium alapító
okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

46
17

szövegrész az alábbira módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

44,8
16,5

19./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 31. számú mellékletének (Városi Kollégium alapító okirata)
4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

61,25
49,5

szövegrész az alábbira módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

61,5
49

20./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyőlési határozat 33. számú mellékletének (Verseghy Ferenc Gimnázium
alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:

43,7
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Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

17

szövegrész az alábbira módosul:
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

41,8
16,5

21./
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyőlési határozat 1. számú mellékletének (Szolnoki Mőszaki Szakközép- és
Szakiskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Nappali:
99
Levelezı:
8
Esti:
5
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

237
83,5

szövegrész az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Nappali:
96
Levelezı:
10
Esti:
3
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

245,7
78,5

22./
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyőlési határozat 2. számú mellékletének (Szolnoki Szolgáltatási Szakközépés Szakiskola alapító okirata) 1. és 4. és 7. pontjában az alábbi változás történik:
a) Az 1. pontban az évfolyamok felsorolása kibıvül a következıvel:
„- legfeljebb két évfolyammal mőködı alapfokú felzárkóztató oktatás.”
b) A 4. pontban:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Nappali:
77
Levelezı:
7
Esti:
2
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:
szövegrész az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
Nappali:
79
7
Levelezı:
Esti:
2

192,75
68

82

Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma:

188,2
68,5

c) A 7. pontban lévı táblázat kiegészül az alábbi módon:
Ingatlan címe:
Abonyi út 36.

hrsz.

terület (m2)

7917

7328
(Kivéve a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola Alternatív Gimnáziumi
Tagintézménye által használt ingatlanrészeket)
Károly Róbert út 2.
3330/2
7415
Károly Róbert út 10.
3348
711
Károly Róbert út 12.
3351
633
Károly Róbert út 14.
3352
1102
Dr.Szana Antal út 28.
2253
736
Áchim A. u. 12-14.
212
3273
Baross u. 43.
3307
4554
Balogh B. u. 14.
776/12
8206
(Kivéve a Hild Viktor Városi Könyvtár által használt ingatlanrészeket.)
23./
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyőlési határozat 5./a, pontjának elsı mondata az alábbira változik:
„5./
a,
A jelenleg jogilag önálló szakképzı intézményeket 2008. június 30-ai hatállyal megszünteti,
és egyidejőleg 2008. július 1-jétıl két új szakképzı intézményt hoz létre, melyek a
megszüntetett intézmények jogutódjai:”
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyőlési határozat 5./b, pontja az alábbira változik:
„b,
- Gúth Ferenc szolnoki lakosnak, a Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola igazgatói
feladatainak ellátására 2012. július 31-éig szóló megbízását tartalmazó 120/2007. (V.31.) sz.
közgyőlési határozatot az önálló szakképzı intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008.
június 30-ától hatályon kívül helyezi.
- Dr. Tóth Andrásné szolnoki lakosnak, a Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola igazgatói
feladatainak ellátására 2009. július 31-éig szóló megbízását tartalmazó 117/2004. (V.27.) sz.
közgyőlési határozatot az önálló szakképzı intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008.
június 30-ától hatályon kívül helyezi.
- Kıvágó Györgyné tiszavárkonyi lakosnak, az Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola igazgatói feladatainak ellátására 2012. július 31-éig szóló
megbízását tartalmazó 119/2007. (V.31.) sz. közgyőlési határozatot az önálló szakképzı
intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008. június 30-ától hatályon kívül helyezi.
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- Mohácsi Ottó szolnoki lakosnak, a Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Szakközépiskola
igazgatói feladatainak ellátására 2009. július 31-éig szóló megbízását tartalmazó 118/2004.
(V.27.) sz. közgyőlési határozatot az önálló szakképzı intézmény megszüntetésének napjától,
azaz 2008. június 30-ától hatályon kívül helyezi.
- Nagy Levente szolnoki lakosnak, az Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és
Alternatív Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására 2011. július 31-éig szóló megbízását
tartalmazó 141/2006. (V.25.) sz. közgyőlési határozatot az önálló szakképzı intézmény
megszüntetésének napjától, azaz 2008. június 30-ától hatályon kívül helyezi.
- Kovács Libórné szolnoki lakosnak, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola igazgatói feladatainak ellátására 2010. július 31-éig szóló megbízását tartalmazó
269/2005. (V.26.) sz. közgyőlési határozatot az önálló szakképzı intézmény
megszüntetésének napjától, azaz 2008. június 30-ától hatályon kívül helyezi.
- Dr. Lengyel Erzsébet szolnoki lakosnak, a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi
Két Tanítási Nyelvő Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátására 2011. július 31-éig
szóló megbízását tartalmazó 144/2006. (V.25.) sz. közgyőlési határozatot az önálló szakképzı
intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008. június 30-ától hatályon kívül helyezi.”
24./
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008. (II.
21.) sz. közgyőlési határozat 5./c, pontja az alábbira változik:
„c,
A 2008. július 1-jei hatállyal létrehozott új költségvetési intézmény – a Szolnoki Mőszaki
Szakközép- és Szakiskola – alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint határozza
meg. Egyben az önálló szakképzı intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008. június
30-ától hatályon kívül helyezi az Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és
Szakiskola, a Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola és a Pálfy János Mőszeripari
és Vegyipari Szakközépiskola alapító okiratát tartalmazó a 165/1999. (X.14.) sz. közgyőlési
határozat 22., 23. és 26. számú mellékleteit.
A megszüntetett intézmények állami feladatként ellátott alap- és kiegészítı tevékenységeit a
kijelölt jogutód intézmény látja el.”
25./
A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú mőködtetésérıl szóló 21/2008. (II.
21.) sz. közgyőlési határozat 5./d, pontja az alábbira változik:
„d,
A 2008. július 1-jei hatállyal létrehozott új költségvetési intézmény – a Szolnoki Szolgáltató
Szakközép- és Szakiskola – alapító okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint határozza
meg. Egyben az önálló szakképzı intézmény megszüntetésének napjától, azaz 2008. június
30-ától hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és
Alternatív Gimnázium alapító okiratát tartalmazó 151/2005. (III.31.) sz. közgyőlési határozat
1. számú mellékletét, továbbá a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola, a
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola és a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két
Tanítási Nyelvő Szakközépiskola alapító okiratát tartalmazó a 165/1999. (X.14.) sz.
közgyőlési határozat 24., 27. és 32. számú mellékleteit.
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A megszüntetett intézmények állami feladatként ellátott alap- és kiegészítı tevékenységeit a
kijelölt jogutód intézmény látja el.”
26./
a)
Az alapító okiratoknak az 1./b), 2./-6./, 7./d), 9./b), 11./-13./, 14./b) és 15./-20./ pontokban
rögzített változása az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma vonatkozásában - 2008.
július 1. napjától hatályos.
b)
Az alapító okiratoknak az 1./a), 1./b), 2-6., 7./d), 8./e), 9./b), 11./-13./, 14./b) és 15./-20./
pontok szerinti módosítása a 26./a) pont kivételével - 2008. szeptember 1. napjától hatályos.
c)
Az alapító okiratoknak a 8./a)-d), 8./f) és a 21./-22./ pontok szerinti módosítása 2008. július 1.
napjától hatályos.
27./
A Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának az 1./c, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola és Tallinn Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának a 7./a)-c) és 7./e), a
a Liget Úti Általános Iskola, Elıkészítı és Speciális Szakiskola alapító okiratának a 9./a),
valamint az Újvárosi Általános Iskola 14./a) pontok szerinti módosítása 2008. augusztus 31.
napjától hatályos.
28./
Az alapító okirat módosításaival összefüggı adatváltozásokról a törzskönyvi nyilvántartást
vezetı szervet értesíteni kell, az intézmény átszervezésére vonatkozó iratokat meg kell
küldeni a gyıri Közoktatási Információs Rendszer részére a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény elıírásai szerint.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézmények igazgatója
Határidı: azonnal
A végrehajtásban közremőködik:
A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Az érintett nevelési-oktatási intézmények igazgatója
Bencsik Zsolt, Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának
igazgatója
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
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10. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Hoz zászólások:
Dr. Szegedi Károly: Az elıterjesztés szerint a rendelet-tervezet október 1-jén lép hatályba,
azonban a bizottsági ülésen elhangzott, hogy semmi akadálya nincsen annak, hogy a
településrendezési terv módosítására vonatkozó rendelet azonnal hatályba lépjen. A szerzıdés
szerint a vételár túlnyomó része, több mint 400 millió forint a településrendezési terv
módosítására vonatkozó közgyőlési döntést követı, 8. napon belül kiállított számla ellenében
kerül kifizetésre. Ha három hónap múlva lép hatályba a rendelet, ez mintegy 9 millió forint
kárt jelent a városnak. Javasolta, hogy azonnal lépjen hatályba a rendelet, azaz július 1-jével.
Tisztában van vele, hogy a módosító javaslata támogatást igényel, mivel elég késın kapták
meg az anyagot, és nagyon rövid idı állt rendelkezésre az átgondolásra. Sürgısségi
indítványként kérte kezelni a módosítását.
Dr. Füle István: Amennyiben az eredeti elıterjesztés marad, akkor nem érti, miért kell most
dönteni, ugyanis bizonyos kötelezı részek dokumentációja nem készült el. Véleménye szerint
így törvénysértésre készül a Közgyőlés. Az elıterjesztésben szerepel, hogy a hiányzó
dokumentációk valószínőleg június végére fognak elkészülni és októberben lépne hatályba a
rendelet, tehát volna ideje a Közgyőlésnek, és törvénysértést sem követne el. Átgondolásra
javasolta, hogy szeptemberben hozzon döntést a Közgyőlés.
Radócz Zoltán ügyrendi jelzése szerint kérdés nem hangzott el, már a hozzászólások sora
kezdıdött meg.
Dr. Szakali Erzsébet: Dr. Füle István felvetésére elmondta, hogy nem lesz törvénysértı a
Közgyőlés döntése. Az elıterjesztésben tételesen leírták, hogy a munka milyen szakaszban
van. Tájékoztatta a Közgyőlést, hogy a hivatal az elmúlt hónapban kapta meg a Közigazgatási
Hivataltól azt az átiratot, ami a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 ek. irányelvbıl
fakadó egyes önkormányzati feladatokra hívta fel a jegyzık figyelmét. Az átirat arról szól,
hogy a belsı piaci szolgáltatásról szóló irányelv hazai átültetésbıl eredı feladatokat el kell
végezni. Az építésügyre vonatkozó részt említette. A Közigazgatási Hivatal ajánlása tételesen
leírja, hogy mely szabályozási körben van javaslatuk az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazására. A II. pont végén az alábbi szerepel: „az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló törvény módosítása jelenleg is folyamatban, nem csak az irányelvnek
történı megfelelés szempontjából. A helyi rendeletek harmonizálását ezért a központi
joganyag felülvizsgálatáig nem javasoljuk.” A jelenleg hatályban lévı rendelet a törvényi
szabályozásnak megfelel. A rendelet-tervezet elfogadását követıen az elıkészítı eljárást úgy
kell folytatni, hogy a jogszabályokban rögzített egyeztetési eljárás lefolytatására kerüljön sor,
a rendelet-tervezet szerinti hatályba lépésig, aminek eredményét ismertetni kell a
Közgyőléssel. A sürgısségi módosítási kezdeményezést meg kell szavaztatni, de felhívta a
figyelmet, hogy az azonnali hatálybaléptetés törvénysértı lesz.
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Dr. Szegedi Károly: A módosító javaslata a július 1-jei hatályba lépésrıl szól. A kérdés,
hogy ez is törvénysértı-e?
Dr. Szakali Erzsébet: A július 1-je is törvénysértı hatályléptetı dátum. A rendelet-tervezet
hatálybaléptetési dátumának az a lényege, hogy az említett egyeztetési eljárásokat
folyamatosan le kell folytatni.
Radócz Zoltán: Amennyiben nem lehet a hatályba lépés idejét korábbra hozni, akkor miért
nem szeptemberben tárgyalja a Közgyőlés a rendelet-tervezetet? A szándék már meg van az
önkormányzat részérıl, és megfelelı egyeztetések után elég lett volna szeptemberben a
Közgyőlés elé terjeszteni a rendelet-tervezetet.
Dr. Szegedi Károly: Véleménye szerint, ha a Közgyőlés hozhat egy rendeletet, akkor azt
hatályba is léptetheti. Akkor lehet rendeletet alkotni, ha a feltételek megvannak. A rendelet
kihirdetését követı vélemények megfogalmazása nem zárja ki a hatályléptetést. Megerısítette
javaslatát, hogy 2008. július 1-jén lépjen hatályba a rendelet-tervezet. Ha viszont a
rendeletalkotást valami akadályozza, akkor félre kell tenni a tervezetet. A bizottsági ülésen
elhangzott az a kérdés, hogy van-e akadálya annak, hogy azonnal lépjen hatályba a rendelet és
akkor azt a felvilágosítást kapta, hogy nincs akadálya. Nem érti, hogy az a hiány, ami
pótolható volt, most miért vált pótolhatatlanná. Ha már eladásra került az ingatlan, akkor már
ne a vállalkozó kedvére módosuljon a rendelet, hanem az önkormányzat, illetve a város
érdekében.
Dr. Bozó Andrea: Egy rendeletet bármikor hatályba lehet léptetni. Ez az elıterjesztés leírja,
hogy nem állnak rendelkezésre azok a szakhatósági és egyéb állásfoglalások, amelyek
lehetıvé teszik azt, hogy a rendelet-tervezet hatályba lépjen. Megjegyezte, hogy a szocialista
frakció most is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Damjanich uszoda problémáját
tovább lehessen taglalni. Ennek ellenére elkészül a Damjanich uszoda, a rendezési terv
módosításra kerül, és uszoda és kiszolgáló létesítmények készülnek el a területen. Semmilyen
körülmények között nem érheti az önkormányzatot 9 millió forint veszteség, hanem 400
millió forint nyereségrıl lehet beszélni, hiszen ennyi a vételár. Semmi nem fogja
megakadályozni a várost, hogy a Damjanich uszoda megvalósuljon.
Dr. Szakali Erzsébet: Sajnálatos, hogy az elıterjesztés szakmai tartalmáról egy szó sem
hangzott el. Ez az anyag megfelel a jogalkotásról szóló törvénynek. Ahhoz, hogy a rendeletet
alkalmazni lehessen, hatályba kell léptetni. Jelen esetben a hatályléptetés idıpontja
meghatározott oknál fogva október. A Közgyőlés alkot két olyan rendeletet, a mai napon,
amiben késıbbi hatálybaléptetést határoz meg. A városérdekében készült ez a
rendeletmódosítás. Felhívta Dr. Szegedi Károly képviselı figyelmét, hogy amennyiben
fenntartja a sürgısségi módosítását, az törvénysértı.
Dr. Szegedi Károly: Nem mondott olyat, hogy a rendelet-módosítás nem szolgálja a város
érdekét. Éppen azért tette meg módosító javaslatát, hogy már július 1-jén lépjen hatályba és
ne essen el 9 millió forinttól a város. Fenntartja sürgısségi módosító javaslatát.
Szalay Ferenc elmondta, hogy az elıterjesztés arról szól, hogy Damjanich uszoda területén
megépül egy szálloda, 33 m-es medencével, különbözı kiszolgáló helyekkel, irodákkal, és
egyéb szolgáltató létesítményekkel. Azért kell elfogadni a rendelet-tervezetet, hogy a program
harmonizáljon a rendezési tervvel. Sürgısségi módosító javaslattal lehet kérni a
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hatálybaléptetés
szükséges.

idıpontjának

megváltoztatását,

amihez

7

képviselıtárs

támogatása

Érdeklıdött, hogy ki támogatja azt, hogy a rendelet-tervezet 2008. július 1-jei dátummal
lépjen hatályba.
Bejelentette, hogy 7 képviselı támogatja a módosító javaslatot.
Ezt követıen szavazást rendelt el, hogy a közgyőlés befogadja-e a módosító javaslatot.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el a sürgısségi módosító javaslatról és megállapította, hogy
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése – szavazáskor jelenlévı képviselık száma 24 fı – 7
igen szavazattal, 15 ellenszavazat mellett, 2 tartózkodással nem fogadta be a módosító
javaslatot.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el az elıterjesztésrıl és megállapította, hogy Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 24 fı – 17
igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett, 2 tartózkodással megalkotta a következı rendeletet:

27/2008. (VI.20.) KR. rendelet
a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az Épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló, többször módosított 1997. évi LXXVII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében, továbbá az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekrıl (továbbiakban: OTÉK) szóló, többször módosított 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve a Szolnoki Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról és egységes szövegének elfogadásáról szóló
43/2007. (X.29.) KR. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Szolnok Megyei Jogú Város Építési Szabályzat 46. § kiegészül az alábbi bekezdéssel:
(24) SZOLNOK, DAMJANICH UTCA – VERSEGHY PARK – KELLNER GYULA
UTCA - KOSSUTH LAJOS ÚT KÖZÖTTI TERÜLETRE (D) VONATKOZÓ
SAJÁTOS ELİÍRÁSOK
a) Az elıírások hatálya Szolnok, Kossuth Lajos út, Damjanich utca, Verseghy park és Kellner
Gyula utca által határolt területre terjed ki.(C24)
b) A szabályozási tervlap az a) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési
övezetet jelöli ki:
Vt-21586X(D)
c) A Vt-21586X(D) jelő sajátos építési övezet elıírásai
1. Az építési övezet a még nem, vagy jellemzıen nem beépített, vagy átalakuló 2-es építési
karakterő területeket foglalja magába.
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2. A kialakítható építési telek:
- szélessége legalább
20 m
- mélysége legalább
40 m
- területe legalább
2000 m2
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az elıbbi elıírások szerinti telekméreteket el nem
érı telek ugyancsak építési teleknek minısül. Az ilyen telkek határainak módosítása csak
akkor engedélyezhetı, ha a módosítás a telekméretek növelését eredményezi.
3. megengedett beépítési mód: zártsorú
4. A megengedett legnagyobb beépítési %: 50.
5. Az építési telken elhelyezhetı építmény magassága:
- legfeljebb 14,5 m lehet.
6. A SZÉSZ 34. § (4) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkolószám 100%-ának
megfelelı parkolóhely kialakításáról a telken belül kell gondoskodni.
7. A közmőellátottság elıírt szintje: teljes.
8. Az építési telek területének legalább 25%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és
fenntartani.
9. Melléképítmények közül elhelyezhetı:
- kerti építmény,
- terepszint alatti építmény,
- hulladéktartály, ill. tároló,
- kerti víz és fürdımedence
- kerti lugas, kerti tetı
- kirakatszekrény,
- közmőcsatlakozás építménye.
10. A Lengyel légió utcában a szabályozási tervlapon kötelezı építési vonalként jelölt helyen
az újonnan építendı épületek utcai párkánymagassága nem lehet több, mint a megyeháza
épületének (hrsz: 798) szemben lévı párkánymagassága.
11. A szabályozási tervlapon jelölt telekterületet a közhasználat elöl nem zárható el.
d) Zöldfelületekre vonatkozó sajátos elıírások:
1. A telken belüli zöldfelületeket telekhatárokon háromszintő növényzettel kell betelepíteni.
2. A közpark területén épület nem helyezhetı el.
e) Közmővesítésre vonatkozó sajátos elıírások:
1. A tervezett közép- és kisfeszültségő, valamint közvilágítási villamos energia hálózatokat
csak földkábelben szabad vezetni.
2. A tervezett távközlési és kábel TV hálózatokat földkábelbe, illetve alépítményekbe
helyezve, föld alatt kell vezetni.
f) Környezetvédelmi sajátos elıírás:
A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás elıkészítése stb.) során
biztosítani kell a kitermelt (megmozgatott) föld ártalommentes elhelyezését, kiporzás elleni
védelmet, a felsı humuszos réteg elkülönített deponálását és kezelését.
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g) Régészeti értékek védelmére vonatkozó sajátos elıírás:
Az építés megkezdését megelızıen, régészeti lelıhelyek terepbejárással való felderítésére
megelızı feltárást kell végezni.
h) Egyéb elıírások:
Az építési engedélyek megalapozásához, a teherbíró talajadottságok területi különbségei
miatt, részletes mérnök geológiai vizsgálatot kell készíteni.

2. §
A rendelet mellékletét képezı 21. sz. melléklet – Szabályozási tervlap – 1. §-ban körülhatárolt
területegységre módosul e rendelet melléklete szerint.

3. §
E rendelet 2008. október hó 1. napján lép hatályba. Ezt követıen rendelkezéseit az I. fokú
határozattal el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése 2008. június 19-i ülésén.
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27/2008. (VI.20.) KR. rendelet melléklete
SZABÁLYOZÁSI TERVLAP
(részlet)
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11. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok város helyi parkolási rendjérıl szóló 17/2001. (V.24.) KR. sz.
rendelet módosításáról szóló 21/2008. (V.30.) KR. rendelet módosítására
K é r d é s:
Radócz Zoltán megkérdezte, hogy lesz-e lehetıség 5 hónapos parkolási bérlet kiváltására,
hiszen féléves bérletek vannak, a rendelet hatálybalépésével nem fél év, hanem öt hónap lesz
hátra az évbıl, és a tarifa mindig január 1-jén változik.
Dr. Sebestyén Ildikó elmondta, hogy a szolgáltató július 1-jétıl nem tudja az új rendszert
üzembe helyezni. Megköszönte Radócz Zoltán észrevételét, és ígérte, hogy a szolgáltató felé
jelezni fogja, hogy legyen figyelemmel a kialakult helyzetre.
H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán kérte, hogy hívják föl a szolgáltató figyelmét a problémára. A korábbiakhoz
hasonlóan továbbra is fontosnak tartja a lakosság szórólapokon történı tájékoztatását a
bevezetésrıl, a feltételekrıl, és a kötelezettségekrıl.
Dr. Füle István: Számára az elıterjesztés elfogadhatatlan, hiszen az eredeti június 30. napjáig
szóló határidı egy hónappal történı meghosszabbítását a Remondis Szolnok Zrt. részérıl
semmi nem indokolja. Semmi nem indokolja továbbá, hogy csak a rendelet hatálybalépése
elıtt pár nappal kérték a határidı meghosszabbítását.
Szalay Ferenc elmondta, hogy az eljárás valóban nem megszokott. A rendszer mőködése
érdekében azonban most meg kell hozni a döntést. Egyetértett Radócz Zoltánnal abban, hogy
a tájékoztatást szórólapokon és egyéb módon is meg kell tenni. Lezárta a vitát és ismertette,
hogy a napirendi pontot a mai napon véleményezte a városfejlesztési bizottság.
Dr. Bozó Andrea bejelentette, hogy a városfejlesztési bizottság az elıterjesztést támogatta.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 24 fı – 17 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással megalkotta a következı rendeletet:

28/2008. (VI.20.) KR. rendelet
a Szolnok város helyi parkolási rendjérıl szóló 17/2001. (V.24.) KR. sz.
rendelet módosításáról szóló 21/2008. (V.30.) KR. rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl
szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Szolnok
város helyi parkolási rendjérıl szóló 17/2001. (V.24.) KR. sz. rendelet módosításáról szóló
21/2008. (V.30.) KR. rendeletet (továbbiakban: KR.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A KR 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) E rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba, kivéve a 4. § (2) bekezdését, mely
kihirdetése napján lép hatályba.”
2. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2008. június 30-án lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i ülésén.

12. napirendi pont:
Elıterjesztés a 119/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozatokban foglalt feladatok
végrehajtására, az Intézményszolgálat költségvetésében szereplı karbantartási
elıirányzatok felhasználására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, és a
pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 23 fı – 23 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

181/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a 119/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozatokban foglalt feladatok végrehajtására, az Intézményszolgálat költségvetésében szereplı karbantartási
elıirányzatok felhasználásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az
5/2008. (II.25.) KR. számú rendelet 10. § 4.b.) bekezdésére – az Intézményszolgálat
költségvetésében szereplı karbantartási elıirányzatok felhasználására alábbi határozatot
hozza:
A Közgyőlés az Intézményszolgálat költségvetésben szereplı karbantartási elıirányzatok
felhasználásáról hozott 119/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1. számú mellékletét jelen
határozattal hatályon kívül helyezi. A karbantartási feladatok felhasználását jelen határozat 1.
számú melléklete szerint engedélyezi.
Határidı: 2008. augusztus 31.
Felelıs:
Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
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Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Intézményszolgálat vezetıje

13. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2007. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási
bizottság, amely támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megjegyezte, hogy az Állatotthon Alapítvány által szervezett bejárásra minden
képviselı meghívást kapott, de azon csak három képviselı vett részt. Véleménye szerint
dicséret illeti az állatotthont, hiszen rengeteg kutyát tartanak rendezett, jó körülmények
között. A késıbbiekben viszont – a Mester úti laktanya fejlesztése kapcsán – új helyet kell
találni az állatotthonnak.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 21 fı – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

182/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2007. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alapítvány Alapító Okiratának 6. pontja alapján
az alábbi határozatot hozza:
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány
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14. napirendi pont:
Elıterjesztés „Szolnok Város Közbiztonságáért”
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására

Közalapítvány

2007.

évi

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási
bizottság, amely támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc megköszönte a közalapítvány hasznos munkáját.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 21 fı – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

183/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról

2007.

évi

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
„Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratóriumának és
Felügyelı Bizottságának elnökei

15. napirendi pont:
Elıterjesztés a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadására
Jaczkó Gyögy elmondta, hogy a közalapítvány az elmúlt esztendıben csak az anyagokat
kezelte és felügyelte. Alakulása óta feladatait az alapítók szándéka szerint végezte el. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a 2009-es költségvetésben az alapítók számára mindenképpen
szükséges biztosítani valamilyen juttatást. Amennyiben ez nem történik meg, az alapítvány
nem tud tovább mőködni.
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Szalay Ferenc megköszönte az alapítvány munkáját és kérte, hogy igényüket írásban adják
meg. Szerencsésnek tartotta, hogy az elmúlt évben nem történt olyan katasztrófa, melyben az
alapítványnak komoly munkát kellett volna végeznie. A vitát lezárva ismertette, hogy a
napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely támogatja az
elıterjesztés elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

184/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A „Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
„Katasztrófa Elhárításért” Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelı
Bizottságának elnökei

16. napirendi pont:
Elıterjesztés az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány” 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport bizottság, amely támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés:
Radócz Zoltán érdeklıdött, hogy az alapítvány 2007. évben milyen külsı támogatásokban
részesült.
Szalay Ferenc megkérdezte, hogy az alapítvány hány embernek tudott segítséget nyújtani.
Andrási Imre válaszában elmondta, hogy 2007-ben az alapítvány 2,5 millió forint támogatást
kapott, és 47 családnak segített a hátralékok felhalmozásának megszőntetésében.
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Tevékenységüket pozitív eredménnyel zárták. Bejelentette, hogy ebben az évben is megvan a
fedezet a különbözı támogatásokra.
H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán úgy gondolja, hogy ez az alapítvány nagyon nagy segítséget nyújt a városban,
hiszen a Szociális Támogatások Osztályával együtt próbálják azokat a rendkívüli
élethelyzeteket megoldani, amikor a családok már nem tudnának kilábalni a közüzemi
adósságokból. Megköszönte munkájukat.
Szalay Ferenc elmondta, hogy az alapítvány százezer forintig terjedı hátralékot tud kezelni,
azonban egyre nagyobb igény lesz arra, hogy a magasabb hátralékokkal bírókat is tudják
támogatni. Önhibáján kívül is sok olyan ember van, akinek tartozása a többszázezres, akár
milliós összegeket is eléri. Kérte az alapítvány igazgatóját, hogy olyan javaslatot dolgozzanak
ki, mellyel a nagyobb összegő tartozásokat is kezelni tudják.
Andrási Imre ígérte, hogy megvizsgálja az ilyen tartozások kezelésének lehetıségét.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 21 fı – 21 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

185/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány” 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az „Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány”
2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Andrási Imre kuratóriumi elnök
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17. napirendi pont:
Elıterjesztés „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási
bizottság, amely támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán elmondta, hogy az alapítványban vízügyi szakemberek képviselik a holtág
érdekeit, és képesek minden, vizet szeretı embert megmozgatni a városban. Hangsúlyozta,
hogy ez az alapítvány is jogosult az 1%-os adókra. Megköszönte 2007. évi munkájukat, és
hogy még mindig életben tartják a holtág rehabilitációs programot.
Tornóczky György tájékoztatást adott arról, hogy múlt évben volt a 150. évfordulója, hogy a
Tisza szabályozása keretében levágták a holtágat az élı Tiszából, mely alkalomból egész
napos konferenciát rendeztek a Technika Házában. A rendezvény teltházas volt, melyet a
kuratórium összességében hasznosnak ítélt. Sajnálattal jegyezte meg, hogy a
Környezetvédelmi Minisztérium képviselıje annak ellenére sem jelent meg elıadást tartani,
hogy már hónapokkal elıtte egyeztetéseket folytattak a rendezvényrıl. A résztvevık tıle
várták volna azt a felvilágosítást, hogy milyen forrásokra lehet számítani a tiszai holtágak
rehabilitációjára. Elmondta, hogy három országgyőlési képviselı levelet írt a
környezetvédelmi miniszterhez annak érdekében, hogy a város által korábban beadott Alcsi
Holt-Tisza rehabilitációs nagyprojektet 12,7 milliárdos összeggel támogassák. Sajnos a
levélre nem válaszoltak, és ısszel az NFÜ honlapjáról tudták meg, hogy a nagyprojekt nem
került támogatásra. Örvendetesnek tartja, hogy az elmúlt évben rendkívüli, 18 millió forintos
bevételhez jutott a közalapítvány - a dr. Meggyesi Jenı tiszteletbeli nagykövet és a
kuratórium több tagjának támogatásával, 15 évvel ezelıtt Szolnokra került - denveri mikro
szőrık értékesítésébıl. Az összeget szeretnék a jövıben pályázatokhoz szükséges önerı
biztosítására felhasználni. Megemlítette, hogy április utolsó hétvégéjén ez évben is
nagytakarítási akciót szerveztek, ami nagyon jól sikerült. Több mint 200 fı horgász két napon
keresztül győjtötte a szemetet, nagyon hasznos munkát végeztek.
Szalay Ferenc megköszönte a munkát, és kiemelte, hogy a takarítási rendezvény példaértékő
lehet más civilszervezetek részére is, hiszen ezt a város érdekében végzett fontos
tevékenységet más nem végezte volna el. Megjegyezte, hogy az elkészített rehabilitációs
nagyprojekt anyagait más pályázatokhoz is fel lehet késıbb használni. Kérte azon képviselık
közremőködését, akik a projekt mellett egyéb támogatást tudnak szerezni. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a holtág tartalék-ivóvízbázisként történı kezelésére nagy szüksége van a
városnak. Bízik benne, hogy ebben az évben a Holt-Tisza rehabilitáció elindulhat, és biztos
abban, hogy a közalapítvány magas szinten fogja a munkát a város érdekében segíteni.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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186/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
„Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
„Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi
Tornóczky György kuratórium elnöke

18. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadására
Hajdu Ágnes megköszönte, hogy a város fönntart egy olyan alapítványt, mely nyáron is
programokat tud szervezni a gyermekek és fiatalok részére. Tudja, hogy az alapítvány nem
kevés pénzébe kerül a városnak, de úgy gondolja, ha szívvel-lélekkel mőködtetik, ott minden
forint hasznos helyre kerül, és nagyon sokat jelent.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Dr. Kállai Mária megköszönte az alapítvány munkáját, azon családok és gyermekek nevében
is, akik már részesültek az alapítvány által kínált értékekbıl. Elmondta, hogy több kiváló
rendezvényen volt már jelen.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely
támogatja az elıterjesztés elfogadását. A vitát lezárva megköszönte a munkát.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 22 fı – 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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187/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl
szóló beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdés e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Hajdu Ágnes, a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Kuratóriumának Elnöke

19. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének elfogadására

Önkormányzata

Közoktatási

Dr. Kállai Mária tájékoztatta a képviselıket, hogy az intézkedési terv tartalma a kiküldött
anyaghoz képest változott. A módosítások, és kiegészítések az aláhúzott, dılt betős
szövegrészek. Elmondta, hogy ma a közoktatás irányítás elvárása a szegregáció gyors,
azonnali és határozott megszüntetése, melyre az országban többféle megoldást lehet találni.
Általában az iskolákat bezárják és a gyermekeket busszal, vagy tömegközlekedéssel a város
más intézményeibe járatják. Véleménye szerint a kérdés megközelítése oktatásirányítási
szinten hibás. A probléma megoldásának nagyon komoly és mély társadalmi és gazdasági
gyökerei vannak. Ismertette, hogy a város helyzetértékelése során meghatározásra kerültek
alternatívák. Az iskolarendszert és az Újvárosi Általános Iskola értékeit, sajátosságait ismerve
úgy gondolták, hogy az iskola bezárása nem célravezetı. A szakértıkkel folytatott
egyeztetéseket követıen bízik benne, hogy az elıterjesztésbe foglalt intézkedési sor
kidolgozásával - az azonnali döntések helyett - a város valós, szervesült integrációt tud
véghezvinni. Kiemelte az akciótervet, mely konkrét lépésekre bontva, célokat meghatározva,
intézkedéseket, felelıst, határidıt mellérendelve készült el. Példaként említette az
adatszolgáltatás nyilvántartást, mely során családokat kell látogatni, együtt kell kezelni a
családot, a gyermekjóléti rendszert és az iskolát. Az adatszolgáltatás karbantartásával
kapcsolatban fontosnak tartja, hogy a város oktatásirányítása fókuszáljon a halmozottan
hátrányos helyzető gyermekek kompetenciamérésben való teljesítésére, az óvodai spontán
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szegregáció elkerülésére, felmenı rendszerben a beiskolázásukra. Ezekben a kérdésekben a
helyi társadalom folyamatos tájékoztatását hangsúlyosnak tartja. Elmondta, hogy a feladat
nagyon sok embert érint, viszont nem lehet elkerülni. Mindehhez minisztériumi támogatásra,
anyagi forrás megszerzésére is kísérletet tesz a város. Felelısen végiggondolva úgy látja,
hogy minden segítı rendszert az Újvárosi Általános Iskola mellé kell állítani, miközben
törekedni kell a lakóterület és iskolai közösség társadalmi státuszváltoztatására, és arra, hogy
a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya a város egyéb intézményeiben
megfelelıbb legyen. A kidolgozás során a törvények és szakértık közötti legjobb válaszok
keresése nagyon nehéz munkát rótt minden érintettre, az intézményekre és a hivatalra
egyaránt.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s o k:
Hegmanné Nemes Sára a korábbi napirendek kapcsán felmerült problémákra hivatkozva
megjegyezte, hogy a hátrányos helyzető tanulók aránya ugyan az Újvárosi Általános
Iskolában a legmagasabb, de követi a Mátyás Király úti és a Kırösi Csoma Sándor Általános
Iskola is. A gyermeklétszámot figyelembe véve megállapítható, hogy a halmozottan hátrányos
helyzető gyermekek aránya folyamatosan nı, ezért az iskolákban is nıni fog. Statisztikai
adatokra hivatkozva elmondta, hogy az általános iskolákban hét éven belül minden hatodik
gyermek halmozottan hátrányos helyzető lesz. Ezeket a gyermekeket rá kell nevelni arra a
szocializációs szintre, melyen a nem hátrányos helyzető gyermekek élnek. Ezt a helyzetet
természetesnek kell venni, a szülıkkel meg kell értetni, és a nevelési folyamatnak már óvodai
szinten el kell indulnia. A humán pályázatok beadását fontosnak tartja, de tapasztalatai szerint
nem a megyei jogú városok antiszegregációs tervének végrehajtásához szükséges
intézkedéseket preferálják.
Szalay Ferenc lezárva a vitát, felhívta a figyelmet a 11. oldalon az Újvárosi Általános Iskola
megszőntetésére, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium antiszegregációs szakértıi
ráhatására került az intézkedési tervbe. Kérte azon képviselıket, akik a Mátyás Király úti
Általános Iskola átszervezése ellen harcoltak, tegyék meg az Újvárosi Iskola esetleges
bezárásának kezdeményezése esetén is. Meggyızıdése szerint nem lehet hagyni, hogy az
Újvárosi Iskolát bezárassák. A probléma nagyon nagy, a halmozottan hátrányos helyzető
gyermekek aránya nı, a késıbbiekben kialakulhat egy olyan társadalmi csoport, melyre
megfelelı iskoláztatással, szocializációval különös figyelemmel kell lenni. Ismertette, hogy a
napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az elıterjesztés
elfogadását. A programot jónak tartja, javasolta elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 22 fı – 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

188/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésére, és az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség
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elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében foglaltakra,
összhangban a 32/2007. (II.22.) sz. közgyőlési határozattal az alábbi határozatot hozza:
1./ A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közoktatatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Tervet elfogadja.
2./ Az oktatási, nevelési intézmények a Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben
meghatározott, rájuk vonatkozó esélyegyenlıségi intézkedéseket beépítik az Óvodai Nevelési
Programba, illetve az iskolai, kollégiumi Pedagógiai Programba.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Nevelési, oktatási intézmények vezetıi
Határidı: 2008. december 31.
A végrehajtásban közremőködik:
Humán igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Nevelési, oktatási intézmények vezetıi
3./ A Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben meghatározottak végrehajtását
évenként értékelni szükséges.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: minden év június hó, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
változása szerinti határidı
A végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
A Szolnok Megyei Jogú Városban mőködı nevelési-oktatási
intézmények igazgatói
Kozák Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló
188/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete

Közoktatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Terv

Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

2008.
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1. A helyzetelemzés összegzése
Az esélyegyenlıség érvényesülésének biztosítása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város
– A Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzésben4 megfogalmazottak alapján - az
alábbi feladatokra készíti el a Települési közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet:
1. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos
adatszolgáltatás és adatnyilvántartás teljes körő rendszerének kiépítését az azonnali
beavatkozást igénylı feladatok között kell elıírni. Fontos, hogy a Polgármesteri
hivatal megfelelı szervezeti egységei, illetve a nevelési-oktatási intézmények vezetıi
együttmőködjenek. Fel kell venni a kapcsolatot a környezı települések jegyzıivel,
mivel a középiskolások esetében nem Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzıje illetékes a
halmozottan hátrányos helyzet megállapításában.
2. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók részvételét ki kell terjeszteni az emelt
szintő oktatásban, az alapfokú mővészetoktatásban, és a tanórán kívüli
tevékenységben részt vevıkre, valamint az országos kompetencia mérés értékelésére.
3. Az óvodai felvételek elıkészítése során az iskolavédınıi szolgálat, valamint a
gyermekjóléti szolgálat segítségével fel kell térképezni az óvodába lépı gyermekek
életkörülményeit és ki kell dolgozni a spontán szegregáció elkerülésének módját. A
korai óvodáztatás alapfeltétele a gyerekek oktatási hátrányai csökkentésének, ezért
szakembereink segítségével el kell érnünk, hogy 3 éves kortól a halmozottan
hátrányos helyzető tanulók bekerüljenek az óvodába. Az önkormányzat férıhelyet
biztosít valamennyi halmozottan hátrányos helyzető óvodás gyermek számára.
4. Meg kell vizsgálni az intézményi szegregáció és a halmozottan hátrányos helyzető és
roma családok lakóhelyi elhelyezkedésének összefüggéseit és ezen összefüggések
figyelembe vételével kell kidolgozni a halmozottan hátrányos helyzető tanulók
kiegyenlített arányú elhelyezését célzó Oktatásszervezési tervet. Ezt az is indokolja,
hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 66. §-a szerint Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2007. január 1-jétıl nem tudta úgy kialakítani az
egymással határos általános iskolák felvételi körzeteit, hogy a halmozottan hátrányos
helyzető tanulóknak az adott körzetben felvehetı összes tanköteles tanulóhoz
viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt
százalékban térjen el. Az általános iskolai körzetek felülvizsgálata nem volt hatékony,
ezért a jövıben javítani kell az együttmőködést az önkormányzat, nevelési-oktatási
intézmények, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között.
5. Az intézmények közötti szegregációt vizsgálva megállapítható, hogy az Újvárosi
Iskola esetében kiemelkedı HHH-s eltérés tapasztalható. Az iskola további munkája
ebben a formában nem megvalósítható, hiszen az iskola ebben a formában történı
fenntartásával a város nem tud eleget tenni törvényi kötelezettségeinek. Az iskolai
körzetek felülvizsgálata után a képviselıtestületnek határozatban szükséges dönteni az
iskola további sorsáról. Ennek a megfelelı információk megszerzése után, de
legkésıbb 2008. július 1-jéig meg kell történnie, hogy a 2008/2009-es tanévben a
jelenlegi helyzet már ne álljon fenn.
4

A Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés elkészülte óta már történtek lépések az abban foglalt
legfontosabb beavatkozási területeken, ezen intézkedéseket a Helyzetelemzés összegzése után külön
összefoglaljuk
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6. Az óvodai jelentkezések, az általános és középiskolai beiratkozások elıtt minél
szélesebb körben tájékoztatni kell a szülıket a Szolnok városban mőködı oktatási
rendszer lehetıségeirıl. Igény esetén tovább kell bıvíteni az iskolabusz szolgáltatást.
7. Az óvodai jelentkezések, az általános és középiskolai beiratkozásoknál az
önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy egyenlı arányban vállalnak-e feladatot az
oktatási intézmények a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető és a
sajátos nevelési igényő gyermekek ellátásában. Hatékony deszegregációs programot
kell indítani az aránykülönbségek csökkentésére, a közoktatási törvény 66. §-nak
betartására, és pályázatot kell benyújtani ennek érdekében a TÁMOP 3.3.2-re.
8. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak közremőködésével meg
kell vizsgálni annak okait, hogy 6 éves kor után miért maradnak a gyermekek az
óvodai ellátórendszerben.
9. Ösztönözni kell az intézményeket az „Útravaló Ösztöndíj” programban való
részvételre, és a programban résztvevık nyomon követését biztosítani kell.
10. Tovább kell folytatni az Országos Kompetencia-mérés eredményeinek, valamint a
bukások és lemorzsolódások városi szintő összehasonlító elemzését.
11. Az igények alapján ki kell terjeszteni a képesség-kibontakoztató és integrációs
programot a középiskolákra is, illetve a nyelvi elıkészítı osztályok indítását a
szakiskolákban.
12. A Tesz-Vesz és Csallóköz úti Óvoda, valamint az Újvárosi Általános Iskola részére
módszertani segítséget kell nyújtani.
13. A szolgáltatásokhoz való egyenlı esély biztosítása érdekében el kell érni, hogy
valamennyi intézmény infrastruktúrája megfelelı minıségben álljon az
iskolahasználók rendelkezésére. Ennek érdekében felül kell vizsgálni és pályázatot
benyújtani a korszerőtlen, mőszakilag leromlott állapotú intézmények felújítására.
14. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. december 13-ai döntése alapján az
alábbi intézmények felújítására nyújt be az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében,
ÉAOP – 2007-4.1.1 / 2F jelő, „Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése” címmel kiírt pályázatra anyagot:
• Szolnok Városi Óvodák Jósika úti Tagóvodája
• Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
• Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
• Fiumei úti Általános Iskola
• Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
• Városi Kollégium
• Varga Katalin Gimnázium
• Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola.
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15. A Csallóköz úti Óvoda feltételrendszerének javítására rövid idın belül önkormányzati
forrást kell biztosítani.
16. A sajátos nevelési igényő gyermekek felülvizsgálata során a rendszerbıl kiesett
gyermekek, tanulók – létszámuk jelenleg nem ismert - számára át kell szervezni az
ellátást a nevelési-oktatási intézmények és a szakszolgálat együttmőködésével. Az
országosan elrendelt vizsgálat nem érintette az enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulókat, éppen az ı speciális helyzetük miatt.
17. Folyamatos párbeszédet kell folytatni a Gyermekjóléti Szolgálat, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és a környezı települések jegyzıivel, valamint a nem önkormányzati
fenntartású oktatási intézmények vezetıivel megállapodást kell kötni az
esélyegyenlıséget teremtı programok érdekében, elérve az arányos teherviselést a
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók ellátása érdekében.
18. Ki kell szélesíteni az együttmőködést a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a roma
gyermekek/tanulók óvodába, illetve iskolába járásának teljes körő megvalósítása
érdekében.
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2. A helyzetelemzésbıl következı lépések5

TERÜLET
1. Adatszolgáltatás,
nyilvántartás a HHH
helyzető gyermekekre,
tanulókra vonatkozóan
2. Adatszolgáltatás az alábbi
területeken: HH/HHH az
alapfokú mővészeti
oktatásban, a tanórán kívüli
tevékenységben, az országos
kompetenciamérésben
3. Óvodai spontán
szegregáció elkerülése
4. Beiskolázás,
Oktatásszervezés terve

5. HHH gyermekek
családjának tájékoztatása a
beiskolázási lehetıségekrıl,
az érintett tanulók utaztatása
6. Oktatási intézmények
beiskolázási szempontjainak
összehasonlító vizsgálata
Deszegregációs Program
7. Az iskolaéretlenség
okainak vizsgálata
8. A szociális támogatási
formák igénylésének
ösztönzése.
9. Tanulási kudarcok
(fejletlen kompetenciák,
lemorzsolódás, bukás)
elemzése, vizsgálata

A BEAVATKOZÁST
SZÜKSÉGESSÉ TEVİ
ADATOK
Eltérı adatok iskola, a
gyermekvédelmi
intézmények és a
polgármesteri hivatal között
Hiányoznak ezek az adatok
a hatékony fejlesztéshez.

Három óvoda magas számú
HH/HHH aránya.
Szignifikáns eltérések
HH/HHH kategóriába
tartozó tanulók számában az
egyes oktatási intézmények
között.
A hátrányos helyzető
rétegek alacsony fokú
mobilitása.
Szignifikáns eltérések
HH/HHH kategóriába
tartozó tanulók számában az
egyes oktatási intézmények
között.
Magas az iskolaéretlenné
nyilvánított óvódások száma
A középiskolákban a
lemorzsolódás az elvártnál
magasabb
Az elvártnál magasabb a
tanulási kudarcot szenvedı
tanulók száma.

∗ A beavatkozás státusza a 2008. januári állapotot tükrözi, jelen anyagban való megjelölése indokolatlan,
ezért törölve.

5

Forrás: SZMJV 2008. évi Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés
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TERÜLET
10. Képesség kibontakoztató
és integrációs programok
kiterjesztése a
középiskolákra, általános
iskolákra
11. Módszertani
segítségnyújtás azon három
intézmény számára ahol
kimagasló a HHH
gyermekek, tanulók aránya
12. Infrastruktúra javítása

13. Pedagógiai
szakszolgálati segítség
ellátási rendszerének
kidolgozása az új törvényi
szabályozás szellemében
14. Folyamatos párbeszéd a
Gyermekjóléti Szolgálattal
és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal
15. Pedagógus továbbképzés

16. Körzethatárok
felülvizsgálata

17. Óvodába be nem
íratott HHH-s
gyermekek felmérése
18. HHH-s gyermekek
óvodai férıhelyeinek
biztosítása; azonnali felmérése

A BEAVATKOZÁST
SZÜKSÉGESSÉ TEVİ
ADATOK
Az elvártnál magasabb a
tanulási kudarcot szenvedı
tanulók száma

Ezekben, az
intézményekben magas a
HH/HHH tanulók száma

Oktatási intézmények
épületének állaga,
akadálymentesítés hiánya
SNI tanulók számának
magas aránya

A nyolc osztályt el nem
végzettek országosnál
magasabb aránya
A pedagógusokat fel kell
készíteni a HH/HHH-s és
SNI tanulók neveléséreoktatására
Óvodai tagintézmények és
iskolai körzethatárok
közötti, 25%-nál magasabb
HHH-eltérés
Nincs naprakész
statisztika
Jelenleg az óvodai
férıhelyeken magasabb a
gyermekszám, kb. 10%
nincs óvodában; óvodából
kimaradt HHH-s adatok
nincsenek
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TERÜLET
19. Magas SNI-s arány
20. Középiskolai HHH-s
adatok pontosítása

A BEAVATKOZÁST
SZÜKSÉGESSÉ TEVİ
ADATOK
Intézmények közötti jelentıs különbségek
Alacsony HHH-s arányok,
pontatlan felmérés

3. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elkészülte között elvégzett feladatok
Egyeztetés történt Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a város
esélyegyenlıségi programjáról:
- Helyzetfelmérés a szakmai, és társadalmi szereplık véleménye, javaslatai alapján.
- A lehetséges együttmőködés kereteinek meghatározása.
- A projektben részt vevık elvárásainak, és felajánlásainak körvonalazása.
- Helyszíni szemle az Újvárosi Általános Iskolában.
A megbeszélésen jelen voltak, és együttmőködési szándékukat kinyilvánították:
-

Az OKM Esélyegyenlıségi Fıigazgatóságának munkatársai
Az Educatio Kht. Esélyegyenlıségi Igazgatóságának munkatársai
A Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságának munkatársai
Szolnok város nevelési, oktatási intézményeinek vezetıi
A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetıje, és munkatársa

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 42/2008. (II. 21.) sz. közgyőlési határozata a
Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét megalapozó
helyzetelemzés elfogadásáról szóló 9/2008. (I. 24.) sz. közgyőlési határozat módosításában az
alábbi feladatok elvégzését jelölte meg 2008. március 31-ig:
- A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek szülıi nyilatkozattétele eljárásrendjének
felülvizsgálata
Ez, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulói adatbázis összeállítása is megtörtént a fenti
határidıig.
- Az általános iskolai beiskolázási körzetek felülvizsgálata
A intézmények közötti szegregációt megvizsgálva az Újvárosi Általános iskola esetében
kiemelkedı volt a HHH tanulók aránya. Ennek értelmében sor került a körzetek
felülvizsgálatára és módosítására. Olyan utcák lettek kiemelve, és másik általános iskolához
csatolva, amelyekbıl a 2008/2009-es tanévben magasabb számban kerülnek beiskolázásra
HHH gyerekek.
Az Újvárosi Általános Iskola körzetébıl átcsatolt utcák, és leendı elsı osztályos gyermekek
adatai:
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Utca
Belvárosi Ált. isk.
Gyökér
Gyufa
Összesen
Kırösi Ált. Isk.
Attila u.
Hunor u.
Kırösi u. 1-3.

Összes gyermek

HHH gyermek

1
4
5

1
3
4

4
3
2

2
1
0

Összesen
9
II. Rákóczi Ált. Isk.
Kazán u.
2
Mázsa u.
2
Összesen
4
Három
intézménybıl
18
összesen
GYO: Gyermekotthon
CSAO: Családok Átmeneti Otthona

Megjegyzés

GYO
CSAO

3
2
1
3
10

A beiskolázás eredményes lebonyolítása érdekében kértük a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, és a Gyermekjóléti Szolgálat együttmőködését.
- A CKÖ munkatársai felkeresték azokat a családokat, akik azokban az utcákban laknak,
amelyek más iskola körzetéhez lettek csatolva. Tájékoztatták a szülıket a változásról.
- A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felkeresték az Újvárosi Általános Iskola
körzetében a leendı elsı osztályos gyermekek családját, tájékoztatást adtak, és segítettek
kitölteni a jelentkezési lapot.
A beiskolázási eljárás során napi szinten folyó egyeztetést tartottunk az általános iskolák
igazgatóival, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaival. Valamennyi tanköteles korú gyermek felkutatása, és a jelentkezési lapok
átvizsgálása után, a jogszabályoknak megfelelıen alakultak ki a beiskolázási adatok.

A 2008/2009-es tanév végleges általános iskolai beiskolázási adatai
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S.sz.

Iskola

Beírt tanulók
létszáma

A beírt tanulók
A HHH tanulók
közül HHH
aránya
tanulók létszáma

1. Belvárosi Á. I.

59

5

8

2. Fiumei úti Á. I.

73

5

7

3. Kassai úti Á. I.

63

3

5

4. Kodály Z. Á. I.

62

1

2

5. Kırösi Cs. S. Á. I.

98

16

16

6. Mátyás K. Á. I.

19

4

21

7. II. Rákóczi F. Á. I.

64

5

8

Széchenyi Krt-i Á.
I.

59

1

2

9. Szent-Gy. A. Á. I.

86

12

14

10. Újvárosi Á. I.

21

7

33

604

59

10

101

2

2

705

61

9

8.

Összesen:

Szolnok-Szandaszılısi városrész
11. Szandaszılısi Á. I.

Mindösszesen:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium anti-szegregációs szakértıivel az IVS-rıl
folytatott megbeszélés alapján, a tevékenységek koherenciája érdekében a közoktatás
területérıl az alábbi dokumentumok készültek el:
A szegregált, és erısen szegregált lakótömbök közoktatási ellátottsága – óvodák,
általános iskolák szegregáltsága, jellemzıik konkrét mutatókkal.
Beszámoló a Csallóköz Úti Óvoda szakmai munkájáról, azon konkrét feladatokról, és
eredményekrıl, amelyek megfelelnek a roma kisebbség érdekeinek.
Meghatározásra kerültek alternatívák annak érdekében, hogy a városban az egymással
körzetileg határos általános iskolákban a HHH tanulók aránya legfeljebb 25 %-ban térjen el.
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Meghatároztuk a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat azon tevékenységi körét, amellyel
megkönnyíthetik a pedagógusok számára az integrációs folyamatból következı konfliktusok
feloldását.
Elkészült a két évre vonatkozó, pedagógusok számára szervezendı továbbképzések
ütemterve.
Elkészült a 2008/2009-es tanévre történı általános iskolai beiratkozás idıterve:
1./
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai támogató beszélgetést folytatnak azokkal a
családokkal, ahol halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelnek, a jelentkezési lapok
kitöltéséhez segítséget nyújtanak:
2008. március 20-tól április 10-ig
2./
A beiratkozás meghirdetése:
2008. március 29.
(Az óvodákban, általános iskolákban, a helyi sajtón keresztül, a Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodájában és az Okmányirodán, Szolnok Megyei
Jogú Város honlapján.)
3./
A jelentkezési lapok biztosítása:
2008. március 31.
(Az óvodákban, általános iskolákban, a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató Irodájában és az Okmányirodán, valamint Szolnok Megyei Jogú Város
honlapján letölthetı formában.)
4./
A jelentkezési lapok leadása a szülı által elsı helyen megjelölt általános iskolában:
2008. április 10.
5./
Az általános iskolák összesítik a jelentkezési lapok adatait, majd megküldik a Polgármesteri
Hivatal Humán Igazgatóság Oktatási, Kulturális és Sport Osztálya részére:
2008. április 14. 16.00 óra
6./
Intézményvezetıi értekezleten egyeztetés a tanulók felvételérıl: 2008. április 17. 14.00 óra
7./
A szülık értesítése:
2008. április 24-ig
8./
Beiratkozás:
2008. április 28-29.
9./
A végleges beiratkozás

2008.május 15.

Megjegyzés:
A Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2008. március 14-ig megküldte az általános iskoláknak a sportiskolai tanulócsoportokba
felvételt nyert tanulók adatait.

4. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelıssége
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési
Tervének végrehajtásáért felelıs személynek Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterét
jelöli meg, akinek a végrehajtás során feladata:
1. Annak biztosítása, hogy a település lakói, elsısorban az oktatási intézmények dolgozói és
a szülık, az érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Közoktatási
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet.
2. A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben foglaltakat.
3. Az önkormányzat és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a
szükséges felkészítést és segítséget a települési Közoktatási Intézkedési Terv
végrehajtásához.
4. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetben megtegye a szükséges lépéseket.
5. Koordinálja, és nyomon kövesse a feladatok megvalósítását.

A közoktatási intézmények vezetıi felelıssége:
1. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása.
2. Közremőködés a Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben foglaltak
megvalósításában, az esélyegyenlıség sérülése esetén jelzés a Közoktatási
Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv végrehajtásáért felelıs személynek.
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5. Akcióterv
A
helyzetelemzés
megállapítása
Adatszolgáltatás,
nyilvántartás a
HHH helyzető
gyermekekre,
tanulókra
vonatkozóan.

Cél
Egységes
nyilvántartás
megteremtése
és folyamatos
karbantartása

Intézkedés
A nyilatkozattétel
eljárásrendjének
felülvizsgálata6

Informatikai
adatbázis
létrehozása és
folyamatos
karbantartása
A településekrıl
bejáró gyermekek,
tanulók esetében
adatkérés a
települések
jegyzıitıl

6

Megtörtént: 2008. március 31.-ig

Felelıs
Jegyzı, érintett
szakemberek,
(szociális,
egészségügyi,
oktatási ágazat,
intézményvezetık
Jegyzı

Jegyzı

Az
intézkedés
határideje
2008. 03.
31. illetve
folyamatos

2008. 03.
31. illetve
folyamatos

2008.06.30.
illetve
folyamatos

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
A
nyilvántartott
HHH
gyermekek
számának
növekedése. A
település összes
gyermekérıl az
adatok
folyamatos
nyilvántartása.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
A folyamatosan
karbantartott
nyilvántartás
megléte. A külön
támogatások
igényelhetısége,
számuk
növekedése

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
A támogatások
igényelhetısége,
számuk
növekedése.
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Intézkedés

Felelıs

Adatszolgáltatás
az alábbi
területeken:
HH/HHH az
alapfokú
mővészeti
oktatásban, a
tanórán kívüli
tevékenységben,
az országos
kompetenciamérésben

A hatékony
fejlesztés
irányának
megalapozása
számszerő
adatokkal

Városi szintő
adatbázis
létrehozása
Elemzés készítése,
beavatkozás

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)

Emelkedik a
mővészeti
oktatásban, a
tanórán kívüli
tevékenységekben a HHH
gyermekek
aránya (2%)

Emelkedik a
mővészeti
oktatásban, a
tanórán kívüli
tevékenységekben
a HHH
gyermekek aránya
(további 2%). A
kompetenciaméréseken a HHH
gyermekek
eredménye nı 45%-kal

Emelkedik a
mővészeti
oktatásban, a
tanórán kívüli
tevékenységekben a HHH
gyermekek
aránya (további
2%) A
kompetenciaméréseken a
HHH gyermekek
eredménye nı 45%-kal

2008.10.31.

jegyzıivel
Eljárásrend
kidolgozása a
Polgármesteri
Hivatal megfelelı
szervezeti
egységeinek
együttmőködésére
Intézményi
nyilvántartás
bıvítése a megjelölt
területeken

Az
intézkedés
határideje

Jegyzı

Jegyzı,
intézmények
vezetıi,
óvoda vezetı

2008. 10.
31. illetve
folyamatos
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A
helyzetelemzés
megállapítása
Óvodai spontán
szegregáció
elkerülése

Beiskolázás,
oktatás-szervezés
terve

Cél
El kell érni,
hogy a
HH/HHH
gyermekek
aránya
kiegyenlítette
bb legyen a
városban

El kell érni,
hogy a HH és
HHH
gyermekek
arányosan
kerüljenek
beiskolázásra

Intézkedés
Az óvodai
jelentkezések
irányításának
megtervezése,
kommunikáció
megszervezése
A nem
önkormányzati
fenntartású
intézmények
együttmőködésének
ösztönzése a
deszegregációs
intézkedések
érdekében (Waldorf
és Katolikus Óvoda)
Oktatás - szervezési
terv készítése

Felelıs
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével)

Az
intézkedés
határideje
2009. 03.
31.
illetve
minden év
március

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
Csökken az
aránytalanság az
óvodákban a HH
és HHH
gyermekek
tekintetében

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
Tovább csökken
az aránytalanság,
közelíti a törvényi
elvárást, felmenı
rendszerben
teljesítve azt

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
Az óvodákban a
HH/HHH
gyermekek
aránya
kiegyenlítıdik

Csökken az
aránytalanság az
iskolákban a HH
és HHH
gyermekek
tekintetében

Tovább csökken
az aránytalanság,
közelíti a törvényi
elvárást, felmenı
rendszerben
teljesítve azt

Az iskolákban a
HH/HHH
gyermekek
aránya
kiegyenlítıdik

Polgármester

(alpolgármester
közremőködésével)

2008.12.31.

Polgármester,
intézmények
vezetıi

2009. 03.
31. illetve
folyamatos

Oktatás – szervezési
terv felülvizsgálata
Körzethatárok
módosítása
Polgármester
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A
helyzetelemzés
megállapítása
HHH gyermekek
családjának
tájékoztatása a
beiskolázási
lehetıségekrıl, az
érintett tanulók
utaztatása

Cél
Megfelelı
tájékoztatással,
meggyızéssel
, el kell érni,
hogy az
érintettek
tisztában
legyenek
lehetıségeikkel, és
mobilitásukat
támogatni
kell.

Intézkedés
Fórumok, nyílt
napok szervezése,
az érintett családok
felkeresése,
megszólítása.
Igény és lehetıség
szerint az érintett
gyermekek
utaztatásának
megszervezése.
( Tücsök és Hangya
út, Üteg és
Búzavirág út, Motor
és Törteli út,
Pletykafalu)
Iskolabuszon
pedagógiai
asszisztens
alkalmazása

Felelıs
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével),
Érintett
szakemberekbıl
álló
együttmőködı
team
(Gyermekjóléti
Szolgálat, CKÖ,
intézmények
vezetıi, óvoda
vezetı)

Az
intézkedés
határideje
Minden év
februármárciusában

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Évente 2 fórum
szervezése az
érintetteknek. A
helyi sajtóban
figyelemfelkeltı
tájékoztatók.
Nyílt napok
szervezése
évente két
alkalommal
minden
intézményben.
Szükség szerint
beindul a
mobilitási
program.
Bıvül az
iskolabusz
járatot
használók
száma.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
A fórumokon nı
az érdeklıdık
száma. A nyílt
napokon
növekszik a részt
vevı szülık
száma.
A mobilitási
program szükség
szerint mőködik.
Érintett
körzetekben élı
tanulók hiányzása
csökken.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
A fórumokon nı
az érdeklıdık
száma. A nyílt
napokon
növekszik a részt
vevı szülık
száma.
A mobilitási
program szükség
szerint mőködik.
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A
helyzetelemzés
megállapítása
Az iskolaéretlenség
okainak vizsgálata

Cél
Csak indokolt
esetben
kerüljön
gyermek
iskolaéretlenné
nyilvánításra

Intézkedés
Meg kell vizsgálni az
iskolaéretlenek
csoportján belül a
HHH gyermekek
arányát, viszonyítva
az iskolába lépık
HHH arányához
Az óvoda-iskola
átmenet támogatására
program kidolgozása

Az óvodába lépı
gyermekek bemeneti
mérése annak
érdekében, hogy az
egyéni fejlesztéseket
minél korábban el
lehessen kezdeni

A szociális
támogatási
formák
igénylésének

Minden
érintett után
jusson hozzá
az intézmény

A nyilvántartások
alapján a kiegészítı
támogatások
igénylése

Felelıs

Az
intézkedés
határideje

2009. 06. 30.
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével),
érintett
intézmények
vezetıi, Pedagógiai
Szakszolgálat
óvodai intézmények

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével),
Óvoda-általános
iskolai
munkacsoport,
Óvodai
intézmények

Jegyzı,
intézmények
vezetıi,

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
Az
iskolaéretlenné
nyilvánított HHH
gyermekek
aránya csökken

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)

Csak indokolt
esetben kerül
gyermek
iskolaéretlenné
nyilvánításra

Csak indokolt
esetben kerül
gyermek
iskolaéretlenné
nyilvánításra

HHH gyermekek ne
kerüljenek nagyobb
arányban
iskolaéretlenné
nyilvánításra

HHH gyermekek
ne kerüljenek
nagyobb arányban
iskolaéretlenné
nyilvánításra

2009. 02. 28.
illetve
folyamatos

2008. október, Csökken az
iskolaéretlenné
illetve
nyilvánított
folyamatos
gyermekek száma

Csökken az
iskolaéretlenné
nyilvánított
gyermekek száma

folyamatos

Az érintettek
hozzájutnak az
ıket illetı
szociális

Az érintettek
hozzájutnak az
ıket illetı
szociális

Csökken az
iskolaéretlenné
nyilvánított
gyermekek száma

Az érintettek
hozzájutnak az
ıket illetı
szociális
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Intézkedés

ösztönzése

a kiegészítı
támogatások
-hoz és
fordítsa a
HH és HHH
tanulók
esélyeinek
megteremtésére

Igénylésre
jogosultak
tájékoztatása

Tanulási kudarcok
(fejletlen
kompetenciák,
lemorzsolódás,
bukás) okainak
elemzése,
vizsgálata

Az okok
felderítése, a
megfelelı
válaszok
megtalálása, a
kompetenciák
fejlesztésére, a
kudarcok
enyhítésére,
megszüntetésre
és ezáltal a
lemorzsolódási
mutatók
javítása

A kompetencia mérés
eredményeinek
elemzése az okok
feltárására.
A kompetencia mérés
eredményei alapján
módszertani
segítségnyújtást kell
adni az érintett
intézményeknek
Szoros
együttmőködésen
alapuló
(egészségügyi,
szociális, közoktatási
terület) prevenciós
program

Felelıs

Az
intézkedés
határideje

Jegyzı,
intézmények
vezetıi

2009. június,
illetve
folyamatos
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével),
intézmények
vezetıi

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), 2008. 12. 31.
intézmények
vezetıi,
a programban részt
vevı

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
középtávon (3 év)
támogatásokho támogatásokhoz
z

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
támogatásokhoz

Az évfolyamismétlık száma
csökken. A 250
óránál többet
hiányzók száma
csökken.
A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.

Az
évfolyamismétlık
száma csökken,
országos átlag
körüli szintre a
HHH tanulók
körében is. A 250
óránál többet
hiányzók száma
csökken az
országos átlag
körüli szintre a
HHH tanulók
körében is.
A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.

Az
évfolyamismétlık
száma csökken,
országos átlag
körüli szintre a
HHH tanulók
körében is. A 250
óránál többet
hiányzók száma
csökken az
országos átlag
körüli szintre a
HHH tanulók
körében is.
A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Intézkedés

készítése
Tanoda létrehozása
Meg kell teremteni
a feltételét az
általános iskolák,
és Tanoda
együttmőködésének
Képességkibontakoztató és
integrációs
programok
kiterjesztése az
általános és
középiskolákra

A tanulási
kudarcok
redukálása. A
lemorzsolódási mutatók
javítása.

Minden érintett
tanulóra meg kell
igényelni a
képességkibontakoztató és
integrációs
támogatásokat
Biztosítani kell a
törvényi feltételeit
annak, hogy
felmenı
rendszerben
minden érintett
tanulóra
igényelhetı legyen
a támogatás

Felelıs
egészségügyi,
szociális
szervezetek
vezetıi, CKÖ
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), intézmények
vezetıi, Tanoda
vezetıje
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), intézmények
vezetıi

Jegyzı,
intézmények
vezetıi

Az
intézkedés
határideje

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

2009. 08.31.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
A középiskolai
lemorzsolódási
mutatók javulnak.
Bıvül az
együttmőködı
intézmények
köre

2008. 06. 15. Felmenı
illetve
rendszerben
folyamatos
megvalósítva
emelkedik azon
tanulók száma,
akire igénylik
az intézmények
a
támogatásokat.
Minden érintett
tanulóra
igénylik a
támogatásokat

Felmenı
rendszerben
megvalósítva
emelkedik azon
tanulók száma,
akire igénylik az
intézmények a
támogatásokat.

Felmenı
rendszerben
megvalósítva
emelkedik azon
tanulók száma,
akire igénylik az
intézmények a
támogatásokat

Minden érintett
tanulóra igénylik
a támogatásokat

Minden érintett
tanulóra igénylik
a támogatásokat.
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A
helyzetelemzés
megállapítása
Módszertani
segítségnyújtás
azon intézmények
számára, ahol
kimagasló a HHH
gyermekek,
tanulók aránya

Cél

Intézkedés

Felelıs

Elsısorban az
érintett
intézményekben
foglalkoztatott
pedagógusok,
de a többi
intézmény
pedagógusai
módszertani
kultúrájának
gazdagítása.
Jó
gyakorlatok
átvétele,
kompetenciaalapú
programcsomagok
használatára
való
felkészítés.

Továbbképzések
szervezése Korszerő
tanulásszervezési
módok
elsajátíttatása
Felkészítés az
élethosszig tartó
tanulás technikáinak
elsajátíttatására
Módszertani
csomagok
adaptálása
A hatékony
felhasználás
monitorizálása.
A módszertani
segítség nyújtás
esetében elınyben
kell részesíteni a
Csallóköz Úti, a
Tesz-Vesz Óvoda,
valamint az
Újvárosi Általános
Iskola pedagógusait

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), intézmények
vezetıi,

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
középtávon (3 év)
2008. 09. 30. A pedagógusok A pedagógusok
módszertani
illetve
módszertani
kultúrájának
folyamatos
kultúrájának
emelése
emelése
százalékban
százalékban
kimutatható a
kimutatható a
lemorzsolódási lemorzsolódási
mutatók
mutatók
javulásában és a javulásában és a
mérési
mérési
eredményekben. eredményekben.
Az
intézkedés
határideje

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
A pedagógusok
módszertani
kultúrájának
emelése
százalékban
kimutatható a
lemorzsolódási
mutatók
javulásában és a
mérési
eredményekben.
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Infrastruktúra
javítása

Akadálymentesített, a 21.
századi
igényeknek
megfelelı
intézményi
infrastruktúra
kialakítása.

Pedagógiai
szakszolgálati
segítség ellátási
rendszerének
kidolgozása a
törvényi
szabályozás
szellemében

Esélyegyenlıségi alapú,
ellenırzött
támogatáspolitika
folytatása,
együttmőködés
fórumainak
bıvítése

7

Lásd 2. fejezet

Intézkedés
Forrás-keresés,
pályázatok.
Az Oktatási célú
bizottsági támogatás
odaítélésekor
elınyben kell
részesíteni azokat az
intézményeket, ahol
az eszközellátottság
nem megfelelı
(Csallóköz Úti
Óvoda)
Az ellátási rendszer
folyamatos
megfeleltetése a
törvényi
változásoknak. Az
együttmőködés
folyamatos javítása
(szakszolgálat,
intézmények,
gyermekjóléti
szolgálat, CKÖ) Az
SNI tanulók
folyamatos

Felelıs
Polgármester

Az
intézkedés
határideje
Folyamatos

OB elnöke
intézmények
vezetıi

Polgármester
2008.
(alpolgármester
márciustól7
közremőködésével), folyamatosan
Pedagógiai
Szakszolgálat
vezetıje,
intézmények
vezetıi

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)
A felújított
intézmények
száma nı. Az
eszközellátottság
színvonala
emelkedik.

Az SNI és BTM
tanulók folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)

A felújított
intézmények
száma nı. Az
eszközellátottság
színvonala
emelkedik.

A felújított
intézmények
száma nı. Az
eszközellátottság
színvonala
emelkedik.

Az SNI és BTM
tanulók -folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken

Az SNI és BTM
tanulók -folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Folyamatos
párbeszéd a
Gyermekjóléti
Szolgálattal és a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzattal

A párbeszéd
fórumainak
kiszélesítésével, az
együttmőködés
megerısítsével a
lemorzsolódási mutatók
javuljanak

Pedagógus
továbbképzés

A
pedagógusokat fel kell
készíteni a
HH, HHH és

8

Intézkedés
felülvizsgálata
Patronálás,
mentorálás.
Társadalmi
környezet
érzékenyítése
A párbeszéd, az
együttmőködés
fórumainak
kiszélesítése.
Együttmőködés
kialakítása roma
civil szervezetekkel
A nyilvánosság
fórumainak
megteremtése

Kompetencia-alapú
módszertani
anyagok,
tananyagok
beszerzése.

A helyzetelemzés elkészülte után történteket lásd 2. fejezet

Felelıs

Az
intézkedés
határideje

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), érdekelt
ágazatok
képviselıi, a
gyermekjóléti
szolgálat vezetıi,
a CKÖ képviselıi,
roma civil
szervezetek
vezetıi

2008.
márciusától
folyamatosan8

Polgármester
(alpolgármester
közremők.),
intézmények
vezetıi

folyamatos

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

A
lemorzsolódási
mutatók (250
óránál több
hiányzás,
magántanulói
státus,
évfolyamismétlés, a 8
általános iskolai
osztály el nem
végzése)
kimutatható
javulása
A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.
A

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)

A lemorzsolódási
mutatók (250
óránál több
hiányzás,
magántanulói
státus,
évfolyamismétlés,
a 8 általános
iskolai osztály el
nem végzése)
országos átlag
körüli értéket
mutatnak

A lemorzsolódási
mutatók (250
óránál több
hiányzás,
magántanulói
státus,
évfolyamismétlés,
a 8 általános
iskolai osztály el
nem végzése)
jobbak az
országos átlagnál

A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.
A továbbtanulási

A kompetenciaméréseken az
eredmények
javulnak.
A továbbtanulási
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A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél
SNI/BTM
tanulók
hatékony
nevelésére és
oktatására,
IPR alapú
intézményfejlesztés

Intézkedés
Továbbképzések
tervezése,
szervezése az
OOIH-val
együttmőködve
Pedagógiai
Programok
átdolgozása
Tanulóbarát iskolai
környezet
kialakítása
A meghatározott
feladatok
forrásainak
megteremtése a
TAMOP 3.3.2.
pályázat alapján

Felelıs
Polgármester
(alpolgármester
közremők.),
intézmények
vezetıi

Az
intézkedés
határideje

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

továbbtanulási
és a
lemorzsolódási
mutatók
javulnak.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
és a
lemorzsolódási
mutatók
javulnak.
(Kimutathatóan
a HHH tanulók
körében is (45%)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
és a
lemorzsolódási
mutatók
javulnak.
(Kimutathatóan
a HHH tanulók
körében is (45%)
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A
helyzetelemzés
megállapítása
Körzethatárok
felülvizsgálata9

Óvodába be nem
íratott HHH-s
gyerekek
felmérése

9

Cél

Kiegyenlített
é kell tenni a
HHH és
integrálható
SNI
gyermekek
arányát az
intézményekben
Pontos
nyilvántartáss
al a további
intézkedések
alapfeltételének
megteremtése

Megtörtént, lásd 2. fejezet

Intézkedés

Felelıs

Az
intézkedés
határideje

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Szükség szerinti
körzethatármódosítás

Polgármester

2008. 01. 31. Csökken az
aránytalanság
illetve
az iskolákban
minden év
a HH és HHH
január
gyermekek
tekintetében

A gyermeket
közvetlenül ismerı
(szociális és
egészségügyi
ágazat) és az
oktatási
szakemberek,
valamint a CKÖ
együttmőködésének
erısítése.

Jegyzı,

2008.
májustól

Óvodák vezetıi

folyamatosan

Az
adatszolgáltatás
megtörténik. A
nyilvántartás
elkészül és
folyamatosan
karbantartásra
kerül.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
Tovább csökken
az
aránytalanság,
közelíti a
törvényi
elvárást, felmenı
rendszer alapján
teljesítve azt.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
Az iskolákban a
HH/HHH
gyermekek
aránya
kiegyenlítıdik

A beíratott
HHH-s
gyermekek száma
nı az óvodákban.

A beíratott HHHs gyermekek
száma az
óvodákban 90%osan lefedi az
adott populációt.
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Cél
Annak
elérése, hogy
a HHH-s
gyermekek
beóvodázása
minél
korábban
megtörténjen,
a HHH-s
gyermekek ne
morzsolódjanak le, ne
maradjanak ki
a rendszerbıl,
a korai
fejlesztés
lehetıségébıl

A
helyzetelemzés
megállapítása
HHH-s gyerekek
óvodai férıhelyének
biztosítása; azonnali
felmérése

Intézkedés
A pontos
nyilvántartás
megteremtése és
karbantartása
az óvodából
lemorzsolódó
gyermekekrıl.
Eljárásrend
kidolgozása, arra
vonatkozóan, hogy
a 3. életévüket
betöltött óvodába
nem járó HHH
gyermekek
óvodáztatása
megvalósuljon
A szegregált
lakóterületeken a
„Biztos
kezdet”program
bevezetése

Felelıs
Jegyzı
Óvodák vezetıi

Az
intézkedés
határideje
2008.
májustól
folyamatosan

Jegyzı
2008 08. 31.

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével)
Gyermekjóléti
Szolgálat
vezetıje, CKÖ,
civil szervezetek
vezetıi

2008. 03. 31.
illetve
folyamatos

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

A beíratott
HHH-s
gyermekek
száma nı az
óvodákban.
A
lemorzsolódási
mutatók
javulnak.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
A beíratott
HHH-s
gyermekek száma
nı az óvodákban,
a lemorzsolódási
mutatók javulnak.

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
A beíratott HHHs gyermekek
száma az
óvodákban 90%osan lefedi az
adott populációt.
A lemorzsolódási
mutatók javulnak.
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A
helyzetelemzés
megállapítása
Magas SNI-s
arány

10

Cél
Komplex
felülvizsgálati
és
visszahelyezési
programok
mőködtetése.

Megtörtént, lásd 2. fejezet

Intézkedés
Segítı szakemberek
hálózatának további
fejlesztése
Társadalmi
környezet
érzékenyítése
Integrációt
támogató
módszertan
adaptálása az
OOIH-val
együttmőködve
A sajátos nevelési
igényővé minısített
7. és 8. osztályos
diákok
továbbtanulása
érdekében
ösztönözni kell az
intézményeket az
„Útravaló
programban való
részvételre, és a

Felelıs
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével),
Pedagógiai
Szakszolgálat
igazgatója,
intézmények
vezetıi,
civil szervezetek
vezetıi
Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével), Intézmények
vezetıi

Az
intézkedés
határideje
2008.03.31.
10

illetve
folyamatos

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Az SNI tanulók
-folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken

A programot
2008. 12. 31. megismerik az
illetve
intézmények
folyamatos

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)
Az SNI tanulók folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
Az SNI tanulók folyamatos
felülvizsgálat
alapján – száma
csökken

A továbbtanulási
mutatók alapján
az intézmények
meghatározott
köre bevezeti a
programot

Bıvül a
programot
bevezetı
intézmények
száma

128

A
helyzetelemzés
megállapítása

Cél

Intézkedés
programban
részvevık nyomon
követését biztosítani
kell
A meghatározott
feladatok
forrásainak
megteremtése a
TAMOP 3.3.2.
pályázat alapján

Felelıs

Polgármester
(alpolgármester
közremőködésével)

Az
intézkedés
határideje

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
rövidtávon (1év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor
középtávon (3 év)

Az intézkedés
hatását mérı
indikátor hosszú
távon (6év)
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6. Megvalósítás
CÉL
Minden települési érintett
dokumentumban
érvényesüljenek az egyenlı
bánásmódra és
esélyegyenlıségre
vonatkozó kötelezettségek és
a program célkitőzései

FELADAT
A közoktatási
intézmények mőködését
és pedagógiai munkáját
meghatározó
dokumentumok, és a
közszolgáltatásokat
meghatározó stratégiai
dokumentumok
vizsgálata.
Az értékelés,
visszacsatolás
megtervezése

A folyamatos
visszacsatolással és
értékeléssel az egyenlı
bánásmód és
esélyegyenlıség elveinek
folyamatos érvényesítése
Felkészült szakemberek
Továbbképzések,
döntéshozók, tisztségviselık, konzultációk, fórumok
intézményvezetık az érintett szervezése
területen

MÓDSZER/ESZKÖZ
Dokumentumelemzés

FELELİS
Az intézkedési terv
végrehajtásáért felelıs
személy

GYAKORISÁG
A program elfogadása után
és utána a dokumentumok
módosításakor

Az Akciótervben
meghatározott és
ütemezett feladatok
végrehajtásának
ellenırzése

Az intézkedési terv
végrehajtásáért felelıs
személy

Évente

Szakemberek meghívása

Az intézkedési terv
végrehajtásáért felelıs
személy

Évente
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7. Monitoring és nyilvánosság
CÉL
Az eredményesség
megállapítása

Minden érintett
megismerhesse a
programban rögzítettek
teljesülését

FELADAT
Az intézkedésekhez
kapcsolt indikátoroknak
való megfelelés
mértékének megállapítása
Az éves eredmények
közzététele

MÓDSZER/ESZKÖZ
Az adatok feldolgozása

Intézményi fórumok,
lakossági fórum, az
önkormányzat, illetve az
intézmények honlapjai,
helyi sajtó, intézményi
hírlevelek

FELELİS
Jegyzı,
intézményvezetık

GYAKORISÁG
Évente az éves
beszámolók részeként
adott szempontsor alapján

Jegyzı, intézményvezetık, Évente egyszer, de jelentıs
önkormányzati
események esetén többször
PR/marketing szakember
is lehet

8. Konzultáció és visszacsatolás
A Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv a település jelentıs részének életét érinti.
Éppen ezért Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a programot a képviselıtestületi
véleményezés és elfogadás elıtt széleskörő konzultációra bocsátotta. A megvalósítás során
 fórumokat szervez a közoktatási intézmények vezetıi és dolgozói számára, melyre
meghívja a fenntartása alatt álló, valamint a nem önkormányzati intézmények
munkatársait,
 szakmai és társadalmi partnerei számára fórumot szervez, melyen megismerteti ıket a
programmal és várható eredményeivel.
 a partnerek véleményeit jegyzıkönyvvel dokumentálja, és az észrevételeket,
amennyiben nem ütköznek a program alapgondolatával, a program megvalósítása során
felhasználja.

Szankcionálás
Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az éves monitoring, az önértékelés során arra
derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat
 elemzi az okokat az érintettek, és szükség esetén külsı szakértı bevonásával,
 megállapítja a felelısségeket,
 intézkedési tervet készít.

Záradék:
A Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Képviselıtestülete 2008. június 19-én megvitatta, és elfogadta.

………………………………………..
Polgármester
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20. napirendi pont:
Elıterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrás átadására a
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére
Dr. Kállai Mária az alábbi pontosítások átvezetését kérte:
Az 1. oldal 2. bekezdésének 11. sorában szereplı törvény száma „1997. évi XXXI. törvény”re módosul.
A határozati javaslat 2./ pontjában szereplı határidı 2008. június 31-rıl, 2008. június 30-ra
módosul.
Elmondta, hogy az elıterjesztés a halmozottan hátrányos helyzető réteg segítésére, 679
rászoruló gyermek, 30 napon keresztüli meleg étel ellátásának támogatására tesz javaslatot.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság és a
pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

189/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrás átadásáról a
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
9. §, 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel az 5/2008. (IV.22.) SZMM
rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése szerzıdés alapján a Szolnoki Gyermek- és
Ifjúsági Közalapítvány részére 7.129.500 Ft forrást biztosít rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekek részére 2008. június 16. és augusztus 31. közötti
idıszakra melegíthetı konzerv beszerzésére.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság koordinálásban a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
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189/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete
Szerzıdés
amely létrejött egyrészrıl a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró
Szalay Ferenc polgármester (Szolnok, Kossuth tér 9.) másrészrıl:
neve: Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
címe: 5001 Szolnok-Tiszaliget, pf. 178.
képviselıje: Bíró Árpád

közhasznú minısítése: közhasznú
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzıszáma: 11745011-20045766
adóigazgatási azonosító száma: 19219086-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/424-335
e-mail címe: turisztikaikozpont@t-online.hu
között 2008. június 16. és augusztus 31. közötti idıszakra 20.370 darab melegíthetı
konzerv beszerzésére.
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány részére, a szociális és munkaügyi miniszter 5/2008. (IV.22.) SZMM rendelete,
valamint jelen szerzıdés alapján
7.129.500 Ft-ot, azaz: hétmillió-százhuszonkilencezer-ötszáz forintot utal át
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek részére 2008. június
16. és augusztus 31. közötti idıszakra melegíthetı konzerv beszerzésére.
2./ A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány jelen megállapodás értelmében vállalja,
hogy elıre egyeztetett idıpontokban, összesen két alkalommal a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Szociális és Módszertani Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ IV. sz.
Tagintézménye
által
megjelölt
helyszínekre
a
késıbbiekben
megállapított
konzervmennyiséget eljuttatja. Az érintettek részére a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Szociális és Módszertani Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ IV. sz. Tagintézményének
munkatársai kiosztják a konzerveket, az átvett mennyiséget az Alapítvány felé igazolják.
3./ Az átutalt összegrıl a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) nevére számlát állít ki 2008.
augusztus 31-ig. A számla tartalmazza a beszerzett melegíthetı konzverek mennyiségét és a
bruttó 350 Ft / darab egységárat.
4./ A szerzıdı felek közötti jogvita esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Szolnok, 2008. június…..
………………………………
Bíró Árpád ügyvezetı igazgató

………………………………
Szalay Ferenc polgármester
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21. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezésére
Szalay Ferenc az elıterjesztés határozati javaslatát a következı 3./ ponttal egészítette ki:
„3./ A jelen közgyőlési határozat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus
támogató szakvéleményével válik hatályossá.”
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a városfejlesztési
bizottság, amely támogatják az elıterjesztés elfogadását. Megköszönte az alapítvány és a
MONDI részvénytársaság segítıkészségét, valamint a VOLÁN Zrt támogatását. Ez
összességében 45 millió forint, így a város költségvetését nem terheli a szobrok
elkészítésének költsége.
Pataki Ferenc tájékoztatást adott arról, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Építészeti Mőszaki
Tervtanácsa a tegnapi napon véleményezte a Kossuth téren elhelyezendı köztéri mőalkotások
tervdokumentációját. A véleményezés során a Tervtanács egyetértett a tervezett szobrok
Kossuth téren történı felállításával. A rendkívül dinamikus alkotásokat a térre bevezetı
gyalogos utak tengelyének közelében javasolta felállítani. A Tiszavirág címő kompozíciót
nagyon jónak tartja, viszont a makett szerinti üveglapot az adott természetes vízfelület
megléte és a vízkövesedés, algásodás, valamint a balesetveszély miatt nem javasolta.
Szalay Ferenc elmondta, hogy a szobrok nagyon szépek, az elkészült viaszöntıformák
megnézhetıek.
K é r d é s e k:
Dr. Szegedi Károly érdeklıdött, hogy a Tiszavirág címő szobornál a Tervtanács álláspontja
szerint a gömb megmarad-e.
Szalay Ferenc megkérdezte, hogy mibıl javasolták a gömböt elkészíteni.
Pataki Ferenc válaszában elmondta, hogy gömbrıl folyamatosan és aktívan folyik le a víz,
nem úgy mint egy sík felület esetében, az anyagára a Tervtanács nem tett javaslatot.
Hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 19 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

190/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezésérıl
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az 1991. évi XX. tv. 109. § (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul Kigl Sándor: Fiatal pár, Fiú kutyával
címő szoborcsoportjai, az ugyancsak Kigl Sándor által elkészítendı 8 db testvérvárosi címer,
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valamint Varga Gábor: Tiszavirág címő szoborkompozíciója Kossuth térre való
kihelyezéséhez az alábbi feltételekkel:
- A szobrok és címerek elkészíttetésének, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti
Lektorátus általi zsőriztetésének, valamint felállításának, illetve elhelyezésének költségei
teljes egészében a Szolnok Város Jövıje Közalapítványt terhelik.
- A szobrok és címerek felállításukat, illetve elhelyezésüket követıen ingyenes tulajdonátruházás útján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek.
2./ A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a szobrokra és címerekre vonatkozó tulajdonjog
rendezésérıl szóló megállapodást a Szolnok Város Jövıje Közalapítvánnyal kösse meg.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15.
Végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3./ A jelen közgyőlési határozat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus
támogató szakvéleményével válik hatályossá.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ondrék Róbert kuratóriumi elnök, Szolnok Város Jövıje Közalapítvány
Pataki Ferenc fıépítész
Kigl Sándor szobrászmővész
Varga Gábor szobrászmővész

22. napirendi pont:
Elıterjesztés Szolnok város területén létesülı új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történı részvételének véleményezésére
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport bizottság, amely az „A” változat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc javaslatot tett a határozati javaslat „A” változatának elfogadására.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat
mellett, 2 tartózkodással meghozta a következı határozatot:
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191/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
Szolnok város területén létesülı új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történı részvételének véleményezésérıl
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak,
továbbá intézet gyógyszertárak mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007.
(IX.19.) EüM rendelet 14. § (2) pontja alapján megtárgyalta az elıterjesztés mellékletét
képezı kérelmet, és az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja, hogy az újonnan létesülı Béres
Gyógyszertár nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakuljon: hétfı-péntek: 7-19, szombaton:
7-18 óra.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja, hogy az újonnan létesülı Béres
Gyógyszertár az ügyeleti szolgálat ellátásában Szolnok város többi gyógyszertárával együtt,
felváltva vegyen részt.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének döntésérıl az ÁNTSZ Észak-alföldi
Regionális Intézetét értesíteni kell.
Határidı: 2008. július 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtást koordinálja:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Dr. Kokovay Katalin regionális tisztifıgyógyszerész

23. napirendi pont:
Elıterjesztés prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos,
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló támogatási szerzıdés
jóváhagyására, valamint közbeszerzési eljárás lefolytatására
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslat kiegészítését a következı 3./ ponttal.
„3./ Ki kell dolgozni a jogosultság feltételeire vonatkozó önkormányzati szabályozást.
Határidı: 008. szeptember 30.
Felelıs: polgármester
Végrehajtásban közremőködik: Humán Igazgatóság”
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport bizottság
és a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
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Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Jánosiné dr. Bene Ildikó a projekt megvalósítását a gyermekek egészségének védelmében
nagyon nagy lépésnek tartja. Felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi években a 30 év alatti
nık között megduplázódott, és még mindig vezetı haláloknak számít a méhnyakrák.
Szalay Ferenc megköszönte a bizottság elnökének és az osztályvezetınek az elıkészítés
során végzett munkáját. Véleménye szerint a védıoltásokra szükséges forrásokat elı kell
teremteni. A jelenlegi tárgyalások szerint az önkormányzat jelentıs árengedményt tud elérni a
gyártó cégeknél. Jelenleg 15 millió forint áll a város rendelkezésére, mely összeget a MONDI
részvénytársaság ajánlotta föl. Kiemelte, hogy a jogosultság feltételeit szabályozni kell, mivel
az oltás három részbıl áll, és annak beadását mindenképpen garantálni kell.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 19 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

192/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos,
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló támogatási szerzıdés
jóváhagyásáról, valamint közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a határozat mellékletét képezı, Szolnok város
lakosainak egészségmegırzı, prevenciós ellátásának javítása érdekében, nevezetesen
prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos közérdekő célra
történı kötelezettségvállalásról szóló támogatási szerzıdést jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert az aláírásra.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
a Humán Igazgatóság koordinálásában a hivatal illetékes szervezeti egységei

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni
méhnyakrák elleni védıoltás beszerzése céljából, öt év idıtartamra, amelyhez szükséges
forrást évente biztosítja a költségvetésében, 2008-2012. év idıtartam alatt maximum bruttó
156 millió Ft keretösszeg erejéig.
Határidı a közbeszerzési eljárás megindítására: 2008. július 31.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
a Mőszaki Igazgatóság koordinálásában a hivatal illetékes szervezeti egységei
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3./ Ki kell dolgozni a jogosultság feltételeire vonatkozó önkormányzati szabályozást.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ferencz Gábor, Mondi Szolnok Zrt.

192/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
Szolnok város lakosainak egészségmegırzı, prevenciós ellátásának javítása érdekében,
nevezetesen prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról
amely létrejött egyrészrıl
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (továbbiakban:
Kedvezményezett), képviseli: Szalay Ferenc polgármester
másrészrıl
MONDI Szolnok Zrt. 5000 Szolnok, Tószegi u. 2. (továbbiakban: Felajánló), képviseli:
Ferencz Gábor igazgatóság elnöke és Thomas Rost igazgatósági tag
között az alábbiak szerint:
I. Bevezetı rendelkezések
A Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdés szerint a Kedvezményezett feladata az
egészségügyi alapellátás biztosítása, továbbá az Ötv. 8. § (1) bekezdése szerint a
Kedvezményezett feladata az egészségügyi ellátásról való gondoskodás.
II. Megállapodás tárgya
1. A Szerzıdı Felek fontosnak tartják Szolnok város lakosai egészségmegırzésének
támogatását, prevenciós ellátásának javítását, ezen belül különösen a betegségmegelızı
védıoltások biztosítását.
2. A II.1. pontban meghatározottak érdekében, tekintettel Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése az Egészségügyi prevenciós feladatok elıirányzata hasznosításának,
mőködésének szabályzata jóváhagyásáról szóló, 67/2008. (III.20.) sz. közgyőlési
határozatában foglaltakra, a Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy 2009. március 31-ig
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Kedvezményezett a 2008. évben 13. életévüket betöltött leánygyermekek részére méhnyakrák
elleni védıoltást biztosít térítésmentesen.
3. A Felajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdés II.1. pontjában és II.2.
pontjában foglaltak elıkészítése és megvalósítása érdekében összesen 15.000.000,-Ft-ot, azaz
Tizenötmillió forint összeget utal át 2008. június 15-ig a Kedvezményezettnek az OTP Bank
Rt-nél vezetett 11745004-15408930 számú bankszámlájára.
4. A Kedvezményezett a II.3. pontban megjelölt összegő kötelezettségvállalást elfogadja,
valamint ezen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a közérdekő célra történı
kötelezettségvállalás a leánygyermekek egészségmegırzését, betegségmegelızısét segíti elı.
5. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag
a II.2. pontban megjelölt cél megvalósítására használja fel.
6. A Kedvezményezett köteles a II.2. pont szerinti célra történı felhasználást igazoló hiteles
bizonylatokat a méhnyakrák elleni védıoltás beszerzését, illetve a feladatok megvalósulását
követı 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 határidın belül a felhasználást igazoló hiteles bizonylatokat nem küldi meg a
Felajánlónak, köteles a kötelezettségvállalás összegét az elszámolási határidıt követı 30
napon belül visszatéríteni a Felajánló részére.
III. Vegyes rendelkezések
1. A szerzıdés teljesítése során a Szerzıdı Felek 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 Szerzıdı Felek nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi
személyek jogosultak:
- Kedvezményezett nevében nyilatkozattételre jogosult:
Szalay Ferenc polgármester
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
- Felajánló nevében nyilatkozattételre jogosult:
Ferencz Gábor igazgatóság elnöke és Thomas Rost igazgatósági tag
5000 Szolnok, Tószegi u. 2.
A jövıben nyilatkozattételre a Kedvezményezett részérıl mindenkor Szolnok Megyei Jogú
Város Polgármestere, a Felajánló részérıl a mindenkori cégjegyzésre jogosult személy(ek)
jogosultak.
3. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdést határozott idıre, 2009.
március 31-ig terjedı idıtartamra kötik.
4. A Szerzıdı Felek a közöttük felmerülı vitás kérdéseket elsısorban egyeztetéssel próbálják
eldönteni. Az egyeztetı tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerzıdéssel
összefüggı jogvitáik esetére a szerzıdı felek alávetik magukat a pertárgy értéktıl függıen a
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Szolnoki Városi Bíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.
A szerzıdı felek a fenti szerzıdést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezıt 6 egyezı példányban jóváhagyólag aláírták.
Szolnok, 2008 május 29.
……………………………………..
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

…………………………………..
MONDI Szolnok Zrt.

24. napirendi pont:
Elıterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program TAMOP – 3.3.2/08/2
kódszámú Esélyegyenlıségi Programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Dr. Kállai Mária módosította a határozatban megjelölt igényelhetı támogatás: 100.000.000.Ft összegét 88.000.000.- Ft-ra.
Elmondta, hogy ennek a pályázatnak segítségével szeretnék megvalósítani az intézkedési
tervben felsoroltakat. Példaként említette az intézményeken belül a pedagógusok
továbbképzését, a társadalom érzékenyítését, kipróbált módszertanok adaptációját. Úgy
gondolja ezzel olyan valós integráció felé lehet indulni, mely nem egy iskola drasztikus
megszőntetését tőzi ki célul.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a
pénzügyi bizottság, és a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

193/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társadalmi Megújulás
Operatív Program
TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlıségi
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésére, és az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség
elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:
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A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyja, hogy a 2008. évben a Társadalmi
Megújulás Operatív Program TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlıségi programok
végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásra kerüljön.
A projekt költségvetése: 88 000 000 Ft
Saját forrás: 0 Ft
Igényelhetı támogatás: 88 000 000 Ft
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
a Szolnok Megyei Jogú Városban mőködı nevelési-oktatási
intézmények igazgatói

25. napirendi pont:
Elıterjesztés a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 3.4.2.-08/1
kódszámú pályázati konstrukció keretében az Egyesített Szociális Intézmény Kaán
Károly úti intézményegységének fejlesztéséhez az önerı biztosítására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport bizottság, a pénzügyi bizottság, a városfejlesztési bizottság és a városgazdálkodási
bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy elindulnak azok a humán fejlesztési pályázatok,
melyekre folyamatosan pályázni fog az önkormányzat. A jelenlegi pályázat a Kaán Károly úti
intézmény felújításáról szól, ezzel együtt majd az Abonyi úti intézmény további sorsáról is
dönteni kell. Tájékoztatást adott arról, hogy ezek a pályázatok 80-90-100 %-os támogatási
intenzitásúak. Bízik benne, hogy ezekkel a pályázatokkal a szociális intézmények
fejlesztésében is elindulhat valamiféle továbblépés. Azért is fontosnak tartja ezeknek a jó
színvonalú intézményeknek a továbbfejlesztését, mert az emeltszintő ellátásból az állami
finanszírozás kivonul, az igény viszont nagy az idıskori ellátásra.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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194/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 3.4.2.-08/1
kódszámú pályázati konstrukció keretében az Egyesített Szociális
Intézmény Kaán Károly úti intézményegységének fejlesztéséhez az önerı
biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a
címő dokumentum aláírására.
Határidı: 2008. szeptember 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság Fejlesztési Koordinációs Osztálya
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS

II. A Közgyőlés kötelezettséget vállal a 9.600.000 Ft önerı biztosítására a 2008. évi
Költségvetési Rendelet 3.b mellékletének 40. sorában szereplı TIOP 3.4.2. – Bentlakásos
intézmények korszerősítése feladat terhére.
Határidı: 2008. június 19.
Felelıs: Szalay Ferenc
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

26. napirendi pont:
Elıterjesztés az ESZA Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-A kódjelő
pályázat benyújtására és az önerı biztosítására
Dr.Kállai Mária elmondta, hogy két olyan elıterjesztés következik, mely a Kábítószer
Egyeztetı Fórum mőködéséhez pályázik forrásra, 500 ezer forint önerıvel érhetı el 2,5 millió
forint. A fórum a támogatást csapatépítésre, egészségügyi dolgozók számára akreditált
képzésre, óvodapedagógusok szociális érzékenységének fejlesztésére és kortársképzésre
kívánja felhasználni. Az elıterjesztést elfogadásra javasolta.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés
elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

195/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
Az Esza Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt
KAB-KEF-08-A kódjelő pályázat benyújtásáról és az önerı biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési programja
aktualizálásáról szóló 31/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozatában foglaltakkal
egyetértésben az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése Az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı
Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-A
kódjelő pályázatot benyújtja.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a pályázathoz készpénzben 500 000 forint önerıt
biztosít a szociális feladatok „civil és kábítószerügyi feladat elıirányzat” terhére.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az
ahhoz kapcsolódó dokumentumok, valamint a benyújtott pályázat kedvezı elbírálása esetén a
támogatási szerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Jánosiné Dr.Bene Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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27. napirendi pont:
Elıterjesztés az ESZA Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-C kódjelő
pályázat benyújtására és az önerı biztosítására
Szalay Ferenc elmondta, hogy a helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására kiírt
pályázat önerejének biztosítására kérnek felhatalmazást.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Dr. Kállai Mária kiemelte, hogy a régió másik két megyéje együtt pályázik Szolnokkal, ahol
Szolnok a fı pályázó. Ismertette, hogy a régió Romániával is kötött megállapodást, ahol az
általuk szervezett konferencián örömmel látta, hogy Szolnok Kábítószerügyi Egyeztetı
Fórumának és Szappanos Józsefnek a szakértelme a régióban és az országok közötti
együttmőködésben is meghatározó.
K é r d é s:
Radócz Zoltán érdeklıdött, hogy a megyék mennyiben csatlakoznak ehhez a fórumhoz. A
megyei jogú városok együttmőködését nem tartja elegendınek.
Dr. Kállai Mária válaszában elmondta, hogy az általa látogatott rendezvényeken a régió
három megyéjének együttmőködésérıl volt szó. Fontosnak tartja a határon túli
együttmőködést is. A különbözı régiók saját régión belüli összefogásait nem ismeri, de
Szappanos József az országos konferenciák folyamatos meghívottja. Beszámolt arról, hogy a
Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, a Civilházzal kapcsolatban tett látogatása
alkalmával több kérdést is kapott az egyeztetı fórum hatékony mőködésérıl, mely
összekapcsolja az egészségügyet az ifjúsági problémával. Úgy gondolja, hogy máshol az
országban nincs olyan erıs kapcsolat a szervezetek között, mint ebben a régióban.
Dr. Versitz Éva tapasztalata szerint a megyéknek a kábítószerügyi egyeztetı fórum prioritást
nem élvezı feladata, azonban szakmailag részterületeken együttmőködnek, mely eltérı
mértékő a régióban. Ebben mindképpen szeretnének továbblépni.
Hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

196/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
Az Esza Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok (KEF-ek)
megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt
KAB-KEF-08-C kódjelő pályázat benyújtásáról és az önerı biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési programja
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aktualizálásáról szóló 31/2008. (II.21.)
egyetértésben az alábbi határozatot hozza:

sz.

közgyőlési

határozatában

foglaltakkal

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése Az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által a „Kábítószerügyi Egyeztetı
Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint mőködésük fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítására” kiírt KAB-KEF-08-C
kódjelő pályázatot benyújtja.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a pályázathoz készpénzben 90 000 forint önerıt
biztosít a szociális feladatok „civil és kábítószerügyi feladat elıirányzat” terhére.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az
ahhoz kapcsolódó dokumentumok, valamint a benyújtott pályázat kedvezı elbírálása esetén a
támogatási szerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Humán Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Jánosiné Dr.Bene Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke

28. napirendi pont:
Elıterjesztés az Államreform Operatív Program ÁROP 1.A.2 pályázat benyújtására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte, az ellenırzı albizottság
kivételével a közgyőlés minden bizottsága, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

197/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
az Államreform Operatív Program ÁROP 1.A.2. pályázat benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
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I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja, hogy 2008. évben „A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése” címő támogatási felhívásra (ÁROP-1.A.2) pályázat
kerüljön benyújtásra, az alábbiak szerint:
A projekt költségvetése:
Saját forrás:
Igényelt támogatás:
Bruttó összköltség:

5.600.000,- Ft
50.000.000,- Ft
55.600.000,- Ft

II. A Közgyőlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintı 5.600.000,- Ft önerı
biztosítására a 2008. évi költségvetési rendelet „Fejlesztési feladatok céltartaléka” elıirányzat
terhére.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
III. A Közgyőlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

29. napirendi pont:
Elıterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására
vonatkozó pályázat kiírására
Szalay Ferenc kérte a következı pontosítások átvezetését.
A határozati javasat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A közgyőlés jóváhagyja a határozat mellékletét képezı pályázati felhívást, illetve pályázati
kiírást és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az aláírásra.”
A határozati javaslat 3.) pontjában szereplı „pályázati kiírás” szöveg „pályázati felhívás”-ra
módosul.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a városfejlesztési
bizottság és a városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

198/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A közgyőlés támogatja az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
ellátására vonatkozó pályázat kiírását.
2. A közgyőlés jóváhagyja a határozat mellékletét képezı pályázati felhívást, illetve pályázati
kiírást és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az aláírásra.
3. A pályázati felhívás közzétételérıl gondoskodni kell.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság
4. A beérkezett pályázatok értékelését az ajánlattételi határidı lejárta utáni soron következı
képviselı testületi ülésen kell napirendre tőzni.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság
Értesülnek:

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

198/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
alapján Szolnok város közigazgatási területén végzendı közúti személyszállítás
közszolgáltatási szerzıdés keretében történı ellátására.
Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Közbeszerzési törvény 267. § (5)
bekezdése szerint a szolgáltatási koncesszió egyben az autóbusszal végzett menetrend szerinti
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személyszállításról szóló törvény hatálya alá is tartozik, ezért az ajánlatkérınek ez utóbbi
törvény szerint kell eljárnia, azzal, hogy errıl a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul
írásban tájékoztatni kell.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Közgyőlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján Szolnok város közigazgatási területén végzendı
közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzıdés keretében történı ellátására pályázatot ír ki.
Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató a helyi menetrendben meghirdetett
tartalommal évi mintegy 2.500.000 km hasznos futásteljesítménnyel, 60 db autóbusszal és
119 autóbuszvezetıvel látja el, ami kiegészül az Ajánlatkérı és a GKM által kötött
Megállapodás szerinti helyközi autóbuszos szolgáltatás bevonásával.
1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Tel.: 56/503-492
Kapcsolattartó: Hegedős János, Mőszaki Igazgató
2. Az eljárás tárgya:
Autóbusszal végzendı, menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Szolnok Megyei
Jogú Város közigazgatási területén közszolgáltatási szerzıdés keretében. A személyszállítást
az önkormányzat által meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes
követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel
feltételeit, valamint a Pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás
tartalmazza.
3. A szerzıdés meghatározása: közszolgáltatási szerzıdés
4. A szerzıdés idıtartama: 8 év
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. január 1.
6. A teljesítés helye: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe
7. Ajánlattételi határidı: A Pályázati felhívás Hivatalos Értesítıben való közzétételét követı
60. nap.
8. Az eredményhirdetés idıpontja: Az ajánlattételi határidı lejárta utáni rendes testületi
ülést követı 5. nap.
9. Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: Eredményhirdetés idıpontját követı 15 napon belül.
10. Elbírálás módja: A Pályázati Kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és
bírálati szempontok alapján az ajánlatkérı összességében a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevıvel köt szerzıdést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
Beszerzésének határideje: ajánlattételi határidı napja
Ára: 200.000 Ft + ÁFA
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A fizetés feltételei és módja: A kiírás ellenértékét az ajánlattevı átutalással teljesítheti az
ajánlatkérı OTP Bank Nyrt. 11745004-15408930 számú bankszámlaszámára. A
rendelkezésre bocsátás módja: a Pályázati Kiírás az 1. pontban meghatározott címen,
személyesen beszerezhetı, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre ajánlattevık részére,
amennyiben ellenértékének megtérítését az ajánlattevı igazolja. A megvásárolt Pályázati
Kiírás másra át nem ruházható.
A Pályázati Kiírás megvétele feltétele az eljárásban való részvételnek.
12. Egyéb információk: A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy
ajánlatot tehet.
A pályázatok beadása elıtt konzultációs és helyszíni bejárási lehetıséget biztosítunk.
Idıpontja és helye:
A pályázati felhívást a Belügyi Közlönyben, a Magyar Nemzetben, a Népszabadságban és az
Új Néplapban tesszük közzé.
Szalay Ferenc

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1. A pályázat jellege: nyilvános:
A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyő jogi személyek és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok, vagy azok konzorciumai, melyek
megfelelnek a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek.
Külföldi székhelyő szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha
országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti
elbánás a külföldiek számára.
A pályázat nyelve: magyar
Kizáró okok:
A. Az eljárásban nem lehet pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:
- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási
eljárás folyamatban van,
- gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem
régebben meghozott jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el,
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. Törvény 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
tevékenység miatt öt évnél nem régebben meghozott jogerıs és végrehajtható
verseny – felügyeleti határozatban, vagy a határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított
jogszabálysértést követett el, illetve ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerısen megállapította
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- külföldi székhelyő pályázó esetén az országában a menetrend szerinti
autóbusz-közlekedésben a szervezeti elbánás a külföldiek számára nem
biztosított
- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot
tesz.
A pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartoznak a fenti
pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
B. Az eljárásban nem lehet pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki egy évnél
régebben lejárt adó-, vámfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha a
megfizetésre halasztást kapott. A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell az APEH és
a VPOP hatóságok által kiállított igazolásokat arról, hogy nem tartoznak ezen pont
szerinti kizáró okok hatálya alá (az APEH által kiállított együttes adóigazolás is
elfogadott)
2. A Pályázati eljárás:
A pályázati eljárás módja: felhívással induló nyílt eljárás, melyben a Kiíró az 1990.
évi LXV tv. szerinti módon közgyőlési határozatban dönt a pályázatokról.
A pályázónak ajánlatát a jelen Pályázati Kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelıen kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlat elkészítésének költsége az
ajánlattevıt terheli, az semmilyen jogcímen az ajánlatkérıre át nem ruházható.
A Kiíró a jelen Pályázati kiírásban foglalt bírálati szempontok alapján bírálja el az
ajánlatokat.
A Kiíró a pályázat nyertesével az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. év XXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelı
közszolgáltatási szerzıdést köt.
A pályázatokat egy, a Kiíró által felállított bizottság értékeli a pályázó alkalmassága, a
pályázatok mőszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempontok és a kizáró okok
figyelembe vételével, majd készíti elı döntésre.
A pályázat nyertese az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı pályázó.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat benyújtására rendelkezésre álló
határidıig nem érkezett be pályázat, vagy kizárólag érvénytelen pályázat érkezett.
Eredménytelen az eljárás abban az esetben is, ha a Kiíró azt eredménytelennek
nyilvánította. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az nem felel meg a pályázati
feltételeknek.
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
1. a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
2. a nyertes Pályázó visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerzıdést,
3. szükség esetén a Pályázótól az ajánlat lényegét nem érintı technikai-formai
kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen
4. Pályázati felhívását az ajánlattételi határidı elıtt visszavonja, amelyrıl a Pályázati
felhívás közlésével megegyezı helyeken az ajánlattételi határidı lejárta elıtt
hirdetményt tesz közzé.
Amennyiben a Kiíró a pályázati felhívását az ajánlattételi határidı elıtt visszavonja a
Pályázati kiírás befizetett ellenértéke 15 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
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3. A pályázati biztosíték:
Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek
összege: 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.
Pályázó a pályázati biztosítékot „Autóbusz-közlekedés Szolnok 2009-2016”
megjelöléssel Szolnok Megyei Jogú Város OTP Bank Nyrt. 11745004-15408930
számú számlájára átutalással teljesítheti a pályázat benyújtására nyitva álló határidıig.
Az átutalás teljesítését igazoló bankszámla kivonatot a pályázathoz csatolni kell.
A pályázati biztosítékot a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás
eredménytelensége megállapításának napjától számított 15 munkanapon belül
visszafizeti a Pályázók részére. Eredményes pályázat esetén a Kiíró a pályázati
biztosítékot a közszolgáltatási szerzıdés megkötésének idıpontjától számított 15
napon belül fizeti vissza. A pályázati biztosíték után költség nem számítható fel, a
Kiíró kamatot nem fizet.
Az ajánlati kötöttség idıtartama: a pályázat benyújtásának határidejétıl számított 120
nap. Amennyiben a Pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázatát visszavonja,
vagy ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötése a nyertes Pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülı más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot a Kiíró nem
fizeti vissza.
4. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:
Az ajánlatokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mőszaki
Igazgatóságán (Szolnok, Kossuth tér 9. I. emelet 107. szoba) kell benyújtani az
„Autóbusz-közlekedés Szolnok 2009-2016” megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés
nélküli borítékban, egy eredeti továbbá egy elektronikus példányban (CD, DVD)
magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidın belül megérkezzék.
Az ajánlat idegen nyelven is benyújtható, azonban annak hiteles magyar nyelvő, a
fentiek szerinti példányszámú fordítást is a pályázathoz kell csatolni. A Pályázó a
pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja
pályázatát.
5. Az ajánlattételi határidı:
A pályázati felhívás hivatalos értesítıben való közzétételét követı 60. nap
(amennyiben ez a nap szabad- vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követı elsı
munkanap)
6. Az ajánlatok bontása:
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidı napján 10.00 órakor kerül sor Szolnok
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mőszaki Igazgatóságának I. 107. számú
irodájában. A bontáson a Pályázó, a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek
részt.
Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidıig beérkezett pályázatokban szereplı
felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a
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pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az elıírt
példányszámban került-e benyújtásra.
7. Bírálati szempontok:
Bírálati szempont
Pontszám
Sorszám
A szolgáltatás megkezdésétıl számított 1 éven belül a jármővek 25
1.
átlagéletkora
2.

A szerzıdés idıtartama alatt a jármőpark átlagéletkora

25

3.

A jármővek életkora nem haladhatja meg darabonként a 16 évet

5

4.

A szolgáltatás megkezdésétıl 1 éven belül az alacsonypadlós 20
jármővek %-os mértéke

5.

Egységes városi szintő autóbuszos vonalhálózati GPS alapú 10
forgalomirányítási rendszer mőködtetése. A jármőveken dinamikus,
GPS alapú elektronikus vezérléső akusztikus utastájékoztatás
alkalmazása.
A Szolgáltatás megkezdésétıl számított 1 éven belül az Euro 1-es
5
szabványnál gyengébb minısítéső motorral ellátott jármővek száma

6.

7.

A dinamikus, internetes (WAP) utastájékoztatás bevezetésének 10
idıpontja

A pontszámítás módja:
1. bírálati szempont pontszámítása:
A szolgáltatás megkezdését követı 1 éven belül a jármőállomány az alábbiak szerint kerül
pontozásra:
- Ha a jármővek átlagéletkora a 84 hónapot nem haladja meg:
25 pont
- Ha a jármővek átlagéletkora a 84 hónapot meghaladja,
de nem haladja meg a 120 hónapot:
10 pont
5 pont
- Ha a jármővek átlagéletkora a 120 hónapot meghaladja,
A pontozás alapjául szolgáló átlagéletkort úgy kell meghatározni, hogy mindegy egyes
jármő hónapokban számolt életkorát össze kell adni, majd az összeget el kell osztani a
jármővek számával.
2. bírálati szempont pontszámítása:
A szolgáltatás végzésének idıtartama alatt a jármőállomány az alábbiak szerint kerül
pontozásra:
- Ha a jármővek átlagéletkora a 120 hónapot nem haladja meg:
25 pont
- Ha a jármővek átlagéletkora a 120 hónapot meghaladja,
de nem haladja meg a 132 hónapot:
10 pont
- Ha a jármővek átlagéletkora a 144 hónapot meghaladja,
5 pont
A pontozás alapjául szolgáló átlagéletkort úgy kell meghatározni, hogy mindegy egyes
jármő hónapokban számolt életkorát össze kell adni, majd az összeget el kell osztani a
jármővek számával.
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3. bírálati szempont pontszámítása:
A Szolgáltatás megkezdésekor a jármővek életkora jármővenként 16 év alatt van

5 pont

A Szolgáltatás megkezdésekor a jármővek életkora jármővenként 16 év felett van 0 pont
4. bírálati szempont pontszámítása:
A Szolgáltatás megkezdését követı 1 éven belül az alacsonypadlós kivitelő ellátottság az
alábbiak szerint kerül pontozásra:
Ha az alacsonypadlós kivitellel ellátott jármővek aránya 11% és 20% közötti: 5 pont
Ha az alacsonypadlós kivitellel ellátott jármővek aránya 21% és 30% közötti: 10 pont
Ha az alacsonypadlós kivitellel ellátott jármővek aránya 31% és 40% közötti: 15 pont
Ha az alacsonypadlós kivitellel ellátott jármővek aránya 40% fölötti:
20 pont
A pontozás alapjául szolgáló arányt úgy kell meghatározni, hogy az alacsonypadlós
kivitellel ellátott jármővek számát el kell osztani a teljes jármőállománnyal, majd az így
kapott értéket szorozni kell 100-al.
5. bírálati szempont pontszámítása:
A közszolgáltatás kezdési idıpontjában történı teljes körő bevezetés esetén
10 pont.
Késıbbi idıpontban történı teljes körő bevezetés esetén a maximális pontszám 2 ponttal
csökken a szolgáltatás kezdési idıpontjától számított megkezdett hónaponként.
6. bírálati szempont pontszámítása:
A Szolgáltatás megkezdését követı 1 éven belül a jármőpark Euro 1-es szabványú, vagy
annál jobb minısítéső motorral ellátott jármővekbıl áll
5 pont
A Szolgáltatás megkezdését követı 1 éven túl a Szolgáltató jármőparkjában van EURO
1-es szabványnál gyengébb minısítéső motorral ellátott jármő
0 pont
7. bírálati szempont pontszámítása:
A közszolgáltatás kezdési idıpontját követı 2 éven belüli teljes körő bevezetés esetén 10
pont.
Késıbbi idıpontban történı teljes körő bevezetés esetén a maximális pontszám 2 ponttal
csökken a szolgáltatás kezdési idıpontjától számított megkezdett hónaponként.
A Pályázat nyertese csak az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı Pályázó lehet.
8. Eredményhirdetés:
Az ajánlattételei határidı lejárta utáni rendes testületi ülést követı 5. nap.
9. Kiegészítı információk:
- A Kiíró feltételezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos
jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy
tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek
figyelembevétele és ismerete mellett állította össze.
- A pályázatok beadása elıtt a Kiíró konzultációs lehetıséget biztosít. A konzultáció
idıpontja és helye: 2008. augusztus 5. 10.00 óra, Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Mőszaki Igazgatósága (5000 Szolnok, Kossuth tér 9., I.
emelet 108. szoba)
- A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. Idegen nyelvő
pályázat esetén a hiteles magyar nyelvő fordítást a pályázathoz csatolni kell. (Hiteles
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fordítás alatt az OFFI – Országos Fordító és Fordítás-hitelesítı Intézet – által végzett
fordítást kell érteni).
- A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek
kizárólag a Pályázót terhelik, az semmilyen jogcímen a Kiíróra át nem ruházható.
- A Kiíró teljes körő hiánypótlási lehetıséget biztosít. Hiánypótlást a hiánypótlásra
vonatkozó felszólítást követı 5 napon belül kell teljesíteni.
- A Pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban tehetnek fel legkésıbb a
pályázatok benyújtásának határidejét megelızı 15. napig. A kérdésekre a Kiíró a
beérkezéstıl számított 8 napon belül válaszol. A Kiíró a kérdéseket és a válaszokat
valamennyi Pályázó részére megküldi.
- A Pályázónak a Pályázatában nyilatkoznia kell a Pályázati kiírásban foglalt feltételek
és kötelezettség elfogadásáról.
- A Pályázatot, valamint a Pályázatban szereplı nyilatkozatokat a cégjegyzésre
jogosult vagy általa felhatalmazott személy cégszerő aláírásával kell benyújtani. A
Pályázat minden írást tartalmazó oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az általa
felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni. A Pályázatot el kell látni
tartalomjegyzékkel.
- A Pályázati Kiírás mellékletét képezı felolvasólapot a Pályázat legelsı oldalaként
kell kitöltve a Pályázathoz csatolni.
- A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hanem hálózatrészre
vagy vonalcsoportra irányuló Pályázat benyújtásának lehetıségét.
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AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG, MINIMÁLIS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a helyi tömegközlekedés
autóbusszal történı ellátása 2009. január 01. napjától 8 éves idıtartamra.

Szerzıdést követıen a szolgáltató a feladatát a szerzıdés teljesítése megkezdésének
idıpontjában hatályos menetrend szerint köteles ellátni.
Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:
A Pályázónak Pályázatában-nyilatkozatban vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek
való megfelelést, melyet a Kiíró a szolgáltatás megkezdésének idıpontjától vár el.
Minimális követelmények:
1./ Alapelv, hogy az új Szolgáltató a szerzıdés idıtartama alatt tudja biztosítani a jelenlegi
szolgáltatási színvonalat!
2./ A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel
(49/2001. (XII.22.) KöViM rendelet szerint), melynek másolatát a pályázathoz csatolni
kell.
3./ A Pályázónak rendelkeznie kell 50.000 fı fölötti népességő városban ellátott közösségi
közlekedésre irányuló közszolgáltatási szerzıdéssel. Jelen Pályázati kiírás vonatkozásában
közösségi közlekedésnek minısül az autóbusszal végzett menetrend szerinti városi
személyszállítás. A referenciát az ellátásért felelıs által kiadott igazolással, vagy a
közszolgáltatási szerzıdés másolatának csatolásával kell igazolni.
4./ A Pályázónak rendelkeznie kell ISO 9001:2000 szabványnak megfelelı minıségirányítási
rendszerrel, melyrıl szóló tanúsítvány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.
5./ A szolgáltatás megkezdésekor a szükséges jármőpark legalább 10 %-ának a
szerzıdéskötés idıpontjában alacsonypadlós kivitelőnek kell lennie.
6./ A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének idıpontjától a szolgáltatás teljes idıtartama
alatt rendelkeznie kell teljes körő utasbiztosítással. Az utasbiztosítás megkötésére irányuló
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot a Pályázathoz mellékelni kell.
7./ A jármőpark főtéssel, nyitható tetıszellızıvel, és két oldalt nyitható ablaksorral, vagy
azzal egyenértékő mőszaki megoldással rendelkezı jármővekbıl álljon.
Pénzügyi alkalmassági feltételek:
6./ Alkalmatlan a Pályázó, ha 2007. december 31-én a saját tıkéje nem érte el a 1000 millió
forintot. A saját tıke igazolásához a Pályázó 2007. évi beszámolóját csatolni kell a
Pályázathoz.
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7./ Alkalmatlan a Pályázó, ha bármely pénzintézeti számláján az igazolás kiadását megelızı
12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy jelenleg is van, vagy ez
idıtartam alatt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. A pályázathoz csatolni kell a 60
napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezetı pénzintézettıl legalább az
alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelızı 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás elıfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelızı 12 hónapban
rendben eleget tett-e.
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉS
EGYÉB FELTÉTELEI
A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelıen kell végezni:
a. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény.
b. A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény, és annak végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV.21.) MT rendelet.
c. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet
d. 49/2001. (XII.22.) KöViM rendelet az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi
személyszállítás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról
e. 48./2007. (XII.13.) KR. rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés,
valamint iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok hatósági árának
megállapításáról
f. 20/1981. (VI. 19.) MT Rendelet a közúti személyszállítási szerzıdésekrıl
g. A fogyasztói árkiegészítésrıl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény.
h. 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.
i. Munka Törvénykönyvre vonatkozó szabályai.
A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte a
Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni,
hogy az biztosítsa a szolgáltatások minıségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a
tevékenységre vonatkozó jogszabályi elıírások és hatósági követelmények maradéktalan
betartását.
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI
JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A Szolgáltató a szerzıdés aláírásától, illetıleg a tevékenység megkezdésétıl számított 60
napon belül – köteles tájékoztatni az Ellátásért felelıst, ha más közszolgáltatási szerzıdés
alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, különcélú menetrend szerinti, különjárati
személyszállítást is ellát.
A Szolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésbıl fakadó jogait – kivételesen indokolt esetbenkizárólag az Ellátásért Felelıs elızetes, írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át más jogi
személyre.
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A Szolgáltató – a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jogszabályi
elıírások megtartásával – jogosult a szerzıdésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
mellett minden olyan kiegészítı tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyeztetik a
szerzıdésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.
A szolgáltató köteles belsı számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni az adott
közszolgáltatási szerzıdéshez, illetıleg közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó
eszközökrıl és forrásokról, bevételekrıl és ráfordításokról a külön jogszabály alapján
meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetıségét kizáró
elszámolási rendnek megfelelıen. A szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a
közszolgáltatási szerzıdés lejártát követı 5 évig meg kell ıriznie.
A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételére szükséges utazási jegyek és
bérletek beszerzésérıl és/vagy elıállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat
mőködtetésérıl, amely biztosítja az utasok számára az értékszelvények és bérletigazolványok
megvásárlását (a jelenlegi területi lefedettséggel legyen bérletárusítás).
A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevık tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken
menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel,
illetıleg vonalhálózattal – feltünteti az adott megállóhelyrıl induló járatok számjelét, a járatok
útvonalát, az átszállási lehetıségeket, valamint az indulási idıket.
A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy az autóbuszokon GPS alapú utastájékoztató rendszert
üzemeltet. A rendszer bemutatását a pályázatnak tartalmaznia kell.
A szolgáltatónak évente egy alkalommal az érvényes menetrendjét a közszolgáltatói
szerzıdésben meghatározott tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell,
valamint köteles annak megvásárlását, a szolgáltatásait igénybevevık számára biztosítani,
valamint honlapján közzétenni, valamint a viteldíjak változását azok életbelépését legalább 15
nappal megelızıen a helyi napilapban közzétenni. A menetrendben feltüntetett járatokkal
utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót – külön jogszabály elıírásai szerint –
szerzıdéskötési kötelezettség terheli.
A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, az általa mőködtetett
ügyfélszolgálati irodában, illetıleg internetes honlapján tájékoztatni az utazókat
vonalhálózatáról, menetrendjérıl, viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának idıleges
változásáról, valamint mőködésének aktuális kérdéseirıl.
A közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
a gépjármővek tárolásához szükséges, megfelelı telephelyet a Szolgáltató köteles biztosítani.
A személyi és tárgyi feltételek, valamint a telephely biztosításának módját a Pályázónak a
pályázatában be kell mutatnia.
A Szolgáltatónak az autóbuszvezetıket és a forgalmi személyzetet el kell látni formaruhával.
A Szolgáltatónak az autóbuszpark javításához, karbantartásához, mosásához, autómentéséhez
szükséges mőszaki hátteret saját jogon vagy szerzıdéses formában biztosítania kell.
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A Szolgáltatónak a városi tömegközlekedés zavartalan lebonyolításához szükséges
szoftvereket biztosítania kell (forgalomirányítás, menetrend – és fordaszerkesztés, vezénylés,
elszámoltatás, teljesítmény adatfeldolgozás, egyéb anyag nyilvántartó).
A Szolgáltatónak a feladat megkezdésétıl meg kell szerveznie a szolgáltatás jogszerő
igénybevételének ellenırzését.
Szolgáltató köteles a gépjármővek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását,
tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjármővek szabályos és minıségi
üzembenntartásával kapcsolatos költséget viselni.
Az Ellátásért Felelıs a jelenlegi ellátási színvonal biztosítása érdekében a helyközi közlekedés
szolgáltatójával megállapodva kezdeményezi a 2005. március 2-i Önkormányzati és GKM
Megállapodás 2012. december 31-ig történı meghosszabbítását a kombinált bérletek jelenlegi
bevétel megosztási arányának a fenntartásával. Szolgáltató kötelezettséget vállal a
Megállapodásban foglaltak teljesítésére.
A Szolgáltató köteles a mőködési területét érintı utazási igények alakulását folyamatosan
figyelemmel kísérni és a menetrend módosítását kezdeményezni, szolgáltatásainak az utazási
igények változásához való igazítása érdekében. A szolgáltató az értékesített értékszelvények
(menetjegyek, általános és kedvezményes bérletek) mennyiségének együttes alakulását
kifejezı, a közúti közlekedési szakmában általánosan alkalmazott módszertannal számolt
utasok (utazások) számának csökkenésével arányosan jogosult teljesítmény kibocsátása
mérséklését kezdeményezni, amit az Ellátásért felelıs 60 napon belül köteles a Szolgáltató
bevonásával megvizsgálni és arról a döntést meghozni.
Amennyiben a Szolgáltató mőködési területén a közszolgáltatási tevékenység bıvítése a
dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes számbavétele alapján indokolt,
az Ellátásért felelıs kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak teljesítését. Amennyiben a
várható bevételek összege nem éri el a várható ráfordítások összegét, az Ellátásért felelıs és a
Szolgáltató a veszteség kiegyenlítés számításának rendjére, elızetesen megadott objektív
módon rögzített megállapodást köt. Az Ellátásért felelıs e feladatokra más Szolgáltató részére
megbízást csak akkor adhat, ha az új feladatok teljesítését a Szolgáltató – a tevékenység
bıvítésére irányuló kezdeményezésétıl számított 90 napon belül – nem vállalja.
A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan
fenntartását, vis maior vagy sztrájk esetét kivéve. Vis maiornak minısül minden a felek
akaratától független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a felek a tılük ésszerően
elvárható erıfeszítéssel sem tudnak meggátolni.
A szolgáltatás ellátásában történı akadályoztatás esetén a Szolgáltató késedelem nélkül
köteles megtenni minden óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében.
Vis maior vagy sztrájk esetében a Szolgáltató elızetesen köteles tájékoztatni az Ellátásért
felelıst a kialakult helyzetben tervezett intézkedéseirıl, és minden tıle telhetıt megtenni az
adott helyzetben és az adott körülmények között elvárható szintő közszolgáltatás biztosítása
érdekében.
A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a tevékenységével összefüggı, saját hibájára
visszavezethetı okok miatt bekövetkezı járatkimaradások száma éves szinten nem haladja
meg az indítandó járatokhoz viszonyított 2 %-os határértéket.
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A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges
darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy indokolt esetben a közszolgáltatást jelenleg ellátó
szolgáltató forgalmi munkavállalóit a feladat ellátásához szükséges létszámmal alkalmazza.
A Kiírónak közvetlen érdeke főzıdik az elvárt ellátási színvonal biztosítása mellett a
tömegközlekedési rendszer költséghatékony fenntartásához és mőködtetéséhez. Ebbıl
adódóan elvárja a Szolgáltatótól, hogy kiemelten törekedjen
- az új autóbuszok üzembe állításánál a beszerzési ár – mőszaki és szolgáltatási színvonal
optimalizálására, kiemelt figyelemmel a tényleges fenntartási és üzemeltetési költségszint
optimalizálása érdekében legalább 1 éves magyarországi üzemeltetési tapasztalattal
rendelkezı új (azonos típusú szóló és csuklós) autóbusz rendszerbe állítására
- a fenntartási és üzemeltetési költségek minimalizálására,
- az utas számhoz jobban igazodó férıhely kapacitás biztosítása érdekében az
autóbuszpark férıhely kapacitás és fenntartási-üzemeltetési költségszint szerinti
tagolására,
- az átlapolt járatos vonalszakaszok indokoltságának szakmai elemzésére és
optimalizálására,
- a hasznos és rezsi km viszony optimalizálására,
- a rendszermőködtetés általános költségeinek csökkentésére.
A Szolgáltató vállalja, hogy az évenkénti díjemelési javaslat megtétele során a költségek
változásának meghatározásához a közlekedésszakmai inflációs kosár értékénél nem magasabb
értéket vesz alapul.
A fenti elvárásoknak való megfelelést a Kiíró a Szolgáltató éves jelentése alapján értékeli. A
megfogalmazott elvárásokkal ellentétes intézkedések költséghatása nem képezheti
veszteségfinanszírozási igény alapját.
Szolgáltató évente egy alkalommal köteles az éves tevékenységérıl beszámolót készíteni és
azt elfogadásra Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felé benyújtani.
Szolgáltató köteles az Ellátásért felelıs felé bejelenteni, amennyiben más közszolgáltatási
szerzıdés alapján is el kíván látni hasonló tevékenységet.
A Szolgáltatónak vállalnia kell a szerzıdés idıtartama alatt, hogy a városi tömegközlekedési
infrastruktúra fejlesztésében az Ellátásért Felelıssel együttmőködik, és ennek elısegítése
érdekében a Szolgáltató vállalja, közös pályázatok esetén a fejlesztéshez szükséges önrész
biztosítását.
A közszolgáltatási szerzıdést biztosító, bírálati szempontokhoz kapcsolódó
mellékkötelezettségek:
Az egységes városi szintő, autóbuszos vonalhálózati GPS alapú vagy azzal egyenértékő
forgalomirányítási rendszer kiépítésének Pályázó által meghatározott idıpontjától való
késedelmes eltérés esetén késedelmi kötbér kerül felszámításra a tényleges teljesítés
idıpontjáig. A késedelmi kötbér mértéke: 1 millió forint megkezdett késedelmes
hónaponként.
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A jármőveken belüli GPS alapú elektronikus vezérléső akusztikus utastájékoztatás minden
jármőre történı bevezetésének Pályázó által a pályázatában meghatározott idıpontjától való
késedelmes eltérés esetén késedelmi kötbér kerül felszámításra a tényleges teljesítés
idıpontjáig. A késedelmi kötbér mértéke: 1 millió forint megkezdett késedelmes
hónaponként.
Amennyiben az alacsonypadlós kivitelő jármővek aránya a szolgáltatás megkezdését követı 1
éven túli idıtartam alatt bármikor nem éri el a Pályázó által a pályázatában meghatározott
arányt, késedelmi kötbér kerül felszámításra azon idıpontig, amíg az alacsonypadlós kivitelő
jármővek aránya a Pályázó által meghatározott értéket el nem éri. A kötbér mértéke:
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való legfeljebb 10%-os mértékő eltérés esetén: 1
millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való 10%-nál nagyobb, de 20%-ot meg nem haladó
mértékő eltérés esetén: 2 millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való 20%-ot meghaladó mértékő eltérés esetén: 4
millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
Amennyiben a jármőpark átlagéletkora a szolgáltatás megkezdését követı 1 éven túli
idıtartam alatt a Pályázó által a pályázatában meghatározott értéket nem éri el, késedelmi
kötbér kerül felszámításra azon idıpontig, amíg a jármőpark átlagéletkora a Pályázó által
meghatározott értéket el nem éri. A kötbér mértéke:
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való legfeljebb 10%-os mértékő eltérés esetén: 1
millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való 10%-nál nagyobb, de 20%-ot meg nem haladó
mértékő eltérés esetén: 2 millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
- a Pályázó által meghatározott értéktıl való 20%-ot meghaladó mértékő eltérés esetén: 4
millió forint megkezdett késedelmes hónaponként
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉT ÉRINTİ MÁS SZOLGÁLTATÓ
JOGOSULTSÁGAIRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS
Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Jászkun Volán Zártkörően Mőködı
részvénytársaság végez – helyi és helyközi viszonylatban – menetrend szerinti
személyszállítást.
A SZOLGÁLTATÓ BIRTOKÁBA VAGY HASZNÁLATÁBA KERÜLİ
LÉTESÍTMÉNYEK, ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA, AZOK
MŐKÖDTETÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
A jelenlegi Szolgáltató tulajdonát képezı létesítmények használatával kapcsolatban az új
Szolgáltatónak – lehetıség szerint – meg kell egyeznie a jelenlegi Szolgáltatóval.
Amennyiben a megegyezés nem sikeres, a Szolgáltató köteles a helyszínek kiváltását a
szolgáltatás megkezdésének idıpontjáig biztosítani. Jelenlegi helyszínek
1. Jubileum tér 2/a
2. Tallinn városrész forgalmi iroda
3. Ispán krt-i forgalmi iroda
4. Ady E. úti autóbusz-állomás
5. Nagysándor J. úti telephely
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AZ ELLÁTÁSÉRT FELELİS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI
Az Ellátásért felelıs a szerzıdés idıtartama alatt a Szolgáltatónál a pályázat beadását
követıen esetlegesen bekövetkezı, az alaptıke külön-külön és összességében 25%-át
meghaladó tulajdonosváltás esetén jogosult a közszolgáltatói szerzıdés feltételeinek
újraértékelésére, ez irányú döntése esetén kártalanítási kötelezettség nélkül a szerzıdés rendes
felmondással történı felbontására és új pályázat kiírására.
Pályázó köteles pályázatához a cégkivonat hiteles másolatát csatolni.
A Szerzıdés megszüntetése esetén az Ellátásért felelıs új szolgáltatóval csak a jelen
szerzıdés idıtartama alatt külsı finanszírozással üzembe helyezett autóbuszok átvételének és
a finanszírozásukra kötött szerzıdések kötelezettségei átvállalásainak a terhével köthet új
közszolgáltatói szerzıdést.
Az Ellátásért felelıs jogosult a menetrendet a Szolgáltatóval való egyeztetést követıen – az
igényeknek megfelelıen módosítani. A menetrend a közszolgáltatásai szerzıdés
elválaszthatatlan részét képezi, módosítását a szerzıdés módosításként kell kezelni.
Az Ellátásért felelıs javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és egyéb
eszközök mőszaki állapotának javítására.
Az Ellátásért felelıs jogosult a Szolgáltatót ellenırizni a szerzıdésben rögzített összes
feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei,
a menetrend betartása, a jármővek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a
megállapított viteldíjak alkalmazása.
Az Ellátásért felelıs jogosult a szolgáltatáshoz kapcsolódó ármegállapítási jogkör
gyakorlására.
TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRİL, ÉS AZ ÁLTALA
ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRİL
A jelenlegi Szolgáltató 60 db autóbusszal (8 db MIDI, 25 szóló, 27 csuklós) tesz eleget a helyi
személyszállítási feladat ellátásában. Az elszállított utasok száma az elızı évben
megközelítıleg 29 millió fı, a teljesített jármőkilométer megközelítıleg 2,75 millió km a
2007. évi adatok alapján. Mindez kiegészül a Kiíró és a GKM által kötött Megállapodás
szerinti helyközi autóbuszos szolgáltatás bevonásával.
A jelenlegi szolgáltató 2008-ban alkalmazott bruttó díjai:

Megnevezés
Menetjegy elıvételben

Menetjegy jármővön váltva
Turista bérlet
Heti bérlet
Egyvonalas bérlet
Egyvonalas kombinált bérlet

2008. évi bruttó
2008. évi várható darabszám és
díjak (Ft/db)
bruttó bevétel
(biztosítás nélkül) Volumen (db)
Bevétel (e Ft)
140
967.182
133.405
180
684.089
123.136
1.125
120
135
1.125
5.321
5.986
2.420
2.620

3.841
229

9.295
600
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Vonalcsoportos bérlet
Vonalcsoportos kombinált bérlet
Összvonalas bérlet
Összvonalas kombinált bérlet
Tanuló/Nyugdíjas bérlet
Tanuló/Nyugdíjas kombinált
bérlet

3.065
3.265
4.015
4.215
1.315
1.515

22.231
386
41.462
33.973
120.264
41.993

68.138
1.260
166.470
143.196
158.147
63.619

A kombinált bérlet árkülönbsége a Jászkun Volán Zrt. Helyközi Üzletágánál realizálódik.
A 2009. évi tervezett díjemelés várható mértéke: infláció-követı.
A jelenlegi szolgáltató várhatóan 2008. év folyamán 65.000 e Ft normatív és 65.000 Ft
önkormányzati támogatásban részesül.

Az autóbusz-közlekedés vonalhálózatát és hatályos menetrendjét jelen Pályázati kiírás
tartalmazza.

AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy az
alvállalkozó tevékenységért úgy felel, mint a sajátjáért. Alvállalkozó csak a vonatkozó
szakmai elıírásoknak minden tekintetben megfelelı, a tevékenység ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel teljes körően rendelkezı vállalkozó lehet.
A Pályázatban nyilatkozat formájában meg kell jelölni, hogy a Pályázó a szolgáltatás mely
részének teljesítéséhez, milyen mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alvállalkozó megnevezését is.
Alaptevékenységi alvállalkozónak minısül a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
közszolgáltatásban résztvevı alvállalkozó, azaz a szolgáltatási terület valamely részén
önállóan közszolgáltatást nyújtó alvállalkozó. Nem minısül alaptevékenységi alvállalkozónak
minısül különösen a bizományos értékesítésben, a jármővek rendelkezésre bocsátásában, a
tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a jármővek mőszaki
esztétikai állapotának biztosításában résztvevı alvállalkozó.
Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a közszolgáltatási szerzıdést és annak teljesítését az
Ellátásáért Felelıssel 2013. január 1-ig közösen értékelik és ennek alapján az Ellátásért
Felelıs által, - közös megállapodás alapján- a Szolgáltatás színvonalának javítása céljából,
kijelölt alaptevékenységi alvállalkozó bevonását a közös megegyezés alapján meghatározott
feladatok ellátására elfogadja.
A MEGKÖTENDİ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS
FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
A közszolgáltatási szerzıdés a 2004. évi XXXIII. törvényben meghatározott módosítási és
felmondási szabályokon túl az alábbiakat tartalmazza:
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A szerzıdést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A menetrend
megváltoztatása minden esetben a szerzıdés módosításának minısül. A módosítás nem
vonatkozhat a szerzıdés hatályának meghosszabbítására.
Amennyiben a szerzıdés megkötését követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok
következtében beállt körülményre tekintettel a szerzıdés a felek bármelyikének lényeges és
jogos érdekét sérti – ideértve, ha a szerzıdéskötést követıen alkotott jogszabály és szerzıdés
tartalmi elemeit valamelyik fél fényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja
meg – a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerzıdés
módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri.
A megkeresés kézhezvételét követı 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerzıdés közös
megegyezéssel történı módosításának lehetıségét, és a szerzıdést a vonatkozó jogszabályok,
valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételéve, közös megegyezéssel
módosíthatják.
A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerzıdést felmondani, ha az Ellátásért felelıs a
szerzıdésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti és a Szolgáltató írásbeli felhívása,
ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyezet megszüntetésére, az adott helyzetnek
megfelelı határidıvel, illetıleg a szerzıdés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló
módosításának idıpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló
körülmények a szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetıen oly
mértékben megváltoznak, hogy a szerzıdésszerő teljesítés a szolgáltatótól nem várható el, és
a szerzıdés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.
Az Ellátásért felelıs a szerzıdés idıtartama alatt a Szolgáltatónál a pályázat beadását
követıen esetlegesen bekövetkezı, az alaptıke külön-külön és összességében 25%-át
meghaladó tulajdonosváltás esetén jogosult a közszolgáltatói szerzıdés feltételeinek
újraértékelésére, ez irányú döntése esetén kártalanítási kötelezettség nélkül a szerzıdés rendes
felmondással történı felbontására és új pályázat kiírására.
A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell:
- a felmondás elızményeit,
- a felmondás okát és az annak jogszerőségére vonatkozó hivatkozást,
- a közszolgáltatási jogok megszőnésének, illetıleg a közszolgáltatási tevékenység
megszüntetésének határidejét, amely nem haladhatja meg az ugyanezen idıponttól számított 6
hónapot.
Az Ellátásért felelıs a szerzıdést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel, ha:
- a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggı, annak
folyamatos ellátását meghatározó mértékben befolyásoló hatósági elıírásokat súlyosan
megsérti és jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerısen megállapítja;
- a Szolgáltató a szerzıdésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsérti és a szerzıdésszegést az Ellátásért felelıs írásbeli felszólítása ellenére, az
abban foglalt határidıre nem orvosolja;
Az Ellátásért felelıs a szerzıdést rendkívüli felmondással abban az esetben is felmondhatja,
ha:
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- a jármőállomány átlagéletkora a szolgáltatás végzésének idıtartama alatt a vállalt értéket
tartósan (1 éven túl) meghaladja
- a szolgáltatás ellátása során nem rendelkezik teljes körő utas biztosítással.
A felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Ellátásért felelıs az oknak és a
helyzetnek megfelelı határidı megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerzıdésszegés
kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Ellátásért felelıs által szabott
türelmi idın belül nem tesz eleget, és a szerzıdésszegı helyzet továbbra is fennáll, az
Ellátásért felelıs a Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerzıdést felmondani
legfeljebb 6 hónap felmondási idıvel. A Szolgáltató a felmondó levélben megjelölt határidın
belül köteles a közszolgáltatási jogok gyakorlását abbahagyni.
A Szerzıdés megszőnik, ha:
- a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát a közlekedési
hatóság visszavonja,
- a Szolgáltató jogutód nélkül megszőnik, illetıleg
- a meghatározott szolgáltatási idıszak lejár.
A szerzıdés a szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának
elvesztése okán az autóbuszos személyszállító engedély jogerıs visszavonásának, a jogutód
nélküli megszőnése esetében pedig a jogutód nélküli megszőnés idıpontjában szőnik meg.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK
A közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel a Szolgáltatót illeti meg, s a
Szolgáltató viseli a jelen szerzıdés szerint feladatkörébe tartozó tevékenységek valamennyi
ráfordítását, ideértve a fejlesztési, beruházási ráfordításokat is.
A bevételi források rendszerében a Szolgáltatót illeti meg a menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevık által megfizetett menetdíjbevétel, a
jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított
fogyasztói árkiegészítés, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét
képezı pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás jogcímén folyósított üzemviteli,
illetıleg fejlesztési támogatás. Amennyiben a normatív támogatás folyósításának feltétele az
Ellátásért felelıs kötelezettségvállalása, úgy annak vállalásáról az Ellátásért felelıs dönt.
Az Ellátásért felelıs a normatív támogatást a részére biztosított ütemben folyósítja a
Szolgáltató részére, az összeg felhasználását szabályozó megállapodás aláírását követı
15 napon belül.
A tevékenységhez kapcsolódó összes bevételnek fedeznie kell a Szolgáltató elismert
költségeit. Fedezethiány esetén az Ellátásért felelıs köteles a hatáskörébe tartozó döntések
eredményeként biztosítani a gazdálkodás egyensúlyát.
Az Ellátásért felelıs kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által benyújtott díjemelési
javaslatot megvizsgálja és egyetértés esetén biztosítja, hogy a tárgyévet követı év elsı
napjától vagy a Szolgáltató által kérelmezett idıponttól az új díjak alkalmazhatók legyenek.
Az Ellátásért felelıs törekszik arra is, hogy a kedvezményes értékszelvények árát úgy
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állapítsa meg, hogy az utasok által megfizetett ár és az ahhoz kapcsolódó fogyasztói
árkiegészítés összege együttesen megegyezzen a teljes áru értékszelvény árával.
Az Ellátásért felelıs kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltató által benyújtott díj-megállapítási
javaslat elbírálása, illetıleg a hatáskörébe tartozó díjak megállapítása során az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény vonatkozó elıírásainak megfelelıen jár
el.
A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a tárgyévet követı évben alkalmazni kívánt viteldíjakra
vonatkozó javaslatát legkésıbb a tárgyév október hó 15. napjáig, évközi díjemelési kérelem
esetén a díj-megállapítási kérelemben megjelölt idıpontot 60 nappal megelızıen az Ellátásért
felelıs részére eljuttatja, aki a viteldíjakat olyan idıpontban állapítja meg, hogy a Szolgáltató
eleget tudjon tenni a jelen szerzıdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének és az új
díjak a Szolgáltató által megjelölt idıponttól alkalmazhatók legyenek.
A Szolgáltató a hatósági árak és/vagy az áralkalmazási feltételek évközi felülvizsgálatát
kérheti, ha a viteldíjak meghatározása során figyelembe vett tényezıkben és körülményekben
olyan jelentıs változások következtek be, amelynek hatására a mőködési költségei jelentıs
mértékben megnövekedtek, vagy a díjak megállapításánál figyelembe vett bevételek
jelentısen lecsökkentek.
A Szolgáltató – figyelemmel az Ellátásért felelıs ármegállapító rendeletében meghatározott
áralkalmazási feltételekre is – az általa mőködtetett jármőveken való utazás feltételeit,
szabályait köteles írásban rögzített s azt a jármőveken jól látható helyen kifüggeszteni. A
Szolgáltató az Utazási feltételeket az Ellátásért felelıs részére a szerzıdés aláírásától
számított 30 napon belül köteles megküldeni.
A Szolgáltató – tekintettel a 2004. évi XXXIII. törvény 11. § (3)-(4) bekezdéseiben
foglaltakra – belsı számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített Számviteli
politikájában rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén
realizált bevételeket, az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat.
A közszolgáltatási feladatok ellátása révén realizált bevételekrıl, az annak érdekében
felmerült ráfordításokról, az ahhoz kapcsolódó eszközökrıl és forrásokról beszámolóban a
Szolgáltató köteles számot adni. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási
szerzıdés lejártát követı 5 évig köteles megırizni.
Jelen Pályázati kiírás mellékletei:
1. sz. melléklet: 165/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozattal jóváhagyott, hatályos
Szolnok város helyi autóbusz menetrendje
2. sz. melléklet: vonalhálózati térkép
3. sz. melléklet: a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint iskolák és
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok hatósági árának megállapításáról
szóló 48/2007. (XII. 13.) KR. rendelet
4. sz. melléklet: Felolvasólap
5. 279/2004. (XII.16.) sz. közgyőlési határozattal jóváhagyott a Magyar Köztársaság
Gazdasági és Közlekedési Minisztere és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
között megkötött megállapodás.
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30. napirendi pont:
Elıterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek – Jubileum tér 5. felújítása
tárgyában az önkormányzati saját erı biztosítására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, amely
támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Véleménye szerint régen húzódó probléma oldódik meg ezzel az elıterjesztéssel, bízik benne,
hogy a húszemeletes ház felújítása megvalósul.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Szabó István megjegyezte, hogy hosszú ideje húzódik a Jubileum tér 5. szám alatti háznak a
korszerősítése. Az új közös képviselı közremőködésével történt egyeztetés során sikerült
meggyızni a lakókat a felújítás szükségességérıl. Komoly problémának látja, hogy a
támogatás csak a hıtechnikai korszerősítésre és gépészeti feladatok elvégzésére irányul, így a
ház külsı megjelenése a város egyik kapujában változatlan marad. Véleménye szerint meg
kellene találni a módot az esztétikai megjelenés javítására is.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

199/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
az iparosított technológiával épült lakóépületek – Jubileum tér 5. felújítása
tárgyában az önkormányzati saját erı biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján, a 8. § (1) bekezdésében foglalt
és vállalt feladatai teljesítése érdekében az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, a 237/2006 (IX.21.) számú közgyőlési határozat
4. pontját az alábbira módosítja:
„Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a 69.398.466,-Ft
összegő saját erıt a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja, ennek érdekében a költségvetési
rendeletet módosítani szükséges.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: soron következı közgyőlés
A végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságainak vezetıi
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31. napirendi pont:
Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 16 település gesztora és
a Magyar Turizmus Zrt. között kötendı csípıszúnyog elleni 2008. évi védekezés
támogatás elfogadásának jóváhagyására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a
városfejlesztési bizottság és a városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az
elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc elmondta, hogy a városban, ebben az évben háromhetes problémát jelentett a
megszokottnál több szúnyog.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

200/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 16 település gesztora és
a Magyar Turizmus Zrt. között kötendı csípıszúnyog elleni 2008. évi
védekezés támogatás elfogadásának jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltakra, az alábbi
határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a támogatást elfogadja.
2. A Közgyőlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a Magyar Turizmus Zrt-vel
kötendı támogatási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: 2008. június 19.
A végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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32. napirendi pont
Elıterjesztés a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által bérelt Szolnok, Nyúl
u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz.-ú ingatlan jelképes ellenértékő bérletére vonatkozó szerzıdés
módosítására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, és a
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Ferenczné Teleky Éva kiemelte, hogy az egyesület hosszú idı óta különbözı pályázati
források igénybevételével hiánypótló feladatot lát el a városban. Úgy látja, hogy a volt
óvodaépületben megfelelı helyre került a Kamasz Tanya, és a kezdeti eredmények alapján
kívánja, hogy ugyanilyen módon igyekezzenek a jószomszédi kapcsolatokat ápolni.
Megköszönte munkájukat, és bízik benne, hogy az elkövetkezendı évek alatt nagyszerő
szakmai munkát tudnak végezni a városrészben élı gyerekek javára. Javasolta az elıterjesztés
elfogadását.
Dr.Kállai Mária folytatva Ferenczné Teleky Éva gondolatait örömmel tájékoztatott arról,
hogy a Kamasz Tanya munkája, a minisztérium által meghirdetett „jó gyakorlatoknak”
országos modellként állított példája. Munkájukról az egyesület elnöke, Tóth Ferencné az
Országos Ifjúsági Konferencián számolhatott be. Véleménye szerint az elıterjesztés
összefügg ma több olyan napirenddel, mely megmutatja, hogy az ifjúság bizonyos körére
odafigyelve, minél több lehetıséget nyújtva, elıre lehet menni a problémák megoldásában.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 19 fı – 19 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

201/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által bérelt Szolnok, Nyúl
u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz-ú ingatlan jelképes ellenértékő bérletére
vonatkozó szerzıdés módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított
25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévı
nem lakás célú helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésükrıl szóló 26/2005. (VII.15.) KR.
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2008. július 1-tıl a határozat mellékletét képezı
I. sz. bérleti szerzıdés-módosítás szerint módosítja a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági
Egyesület Szolnok, Nyúl u. 2. sz. alatti ingatlan bérletére vonatkozó bérleti szerzıdését.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képezı I. számú bérleti szerzıdés-módosítás, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt bérleti szerzıdés aláírására.
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Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester.
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület

201/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat 1. számú melléklete
XIX. 7872-

/2008

I. számú bérleti szerzıdés módosítás
mely létrejött egyrészrıl a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9.sz. - mint bérbeadó (továbbiakban:
bérbeadó), másrészrıl a Kamasz tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület (képviseletében:
Tóth Ferencné elnök ) 5000. Szolnok, Malom u. 22. - mint bérlı (továbbiakban: bérlı)
között, a Szolnok, Nyúl u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz.-ú ingatlan bérletére létrejött bérleti
szerzıdés módosítására:
1./ Bérbeadó és Bérlı közös megegyezése alapján a Bérleti szerzıdés 2./ pontja az alábbiakra
változik:
„Jelen bérleti szerzıdés 2008. április 15-tıl 2015. december 31-ig határozott idıre szól. A
felek megállapodnak abban, hogy a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által
benyújtott pályázat támogatottsága esetén az Önkormányzat a pályázatban foglaltak
megvalósításához szükségesként, a beruházás befejezését követıen kizárólagos joggal
biztosítja a támogatással megvalósuló beruházás mőködtetését, legalább a projekt
befejezésétıl számított 5 évig, s mindaddig a bérleti szerzıdést nem mondja fel.
A bérleti szerzıdés megszőnése esetén a bérlıt cserehelyiség, illetve kártalanítás nem illeti
meg.
A bérleti jog értékesítése esetén a bérbeadót elıvásárlási jog illeti meg.
Bérbeadó és bérlı megállapodnak, hogy bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év május 01én az elızı év inflációs mértékével emelni. Elsı alkalommal 2009. május 01-én.”
Ezen módosítás a szerzıdés egyéb pontjait nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.
Felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezıt
aláírták.
S z o l n o k, 2008. „
……………………………..
bérbeadó

„
………………………….
bérlı
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201/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat 2. számú melléklete
XIX. 7872-

/2008.

Bérleti szerzıdés /egységes szerkezetbe foglalt/
mely létrejött egyrészrıl a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9.sz. - mint bérbeadó (továbbiakban:
bérbeadó), másrészrıl a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület (képviseletében:
Tóth Ferencné elnök) 5000. Szolnok, Malom u. 22. - mint bérlı (továbbiakban: bérlı)
között, a Szolnok, Nyúl u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz.-ú, ingatlan bérletére (telek területe
1584 m2, felépítmény 239 m2) az alábbi feltételekkel:
1./ Bérleti díj: 2.400.-Ft /hó+ ÁFA.
2./ Jelen bérleti szerzıdés 2008. április 15-tıl 2015. december 31-ig határozott idıre szól.
A felek megállapodnak abban, hogy a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által
benyújtott pályázat támogatottsága esetén az Önkormányzat a pályázatban foglaltak
megvalósításához szükségesként, a beruházás befejezését követıen kizárólagos joggal
biztosítja a támogatással megvalósuló beruházás mőködtetését, legalább a projekt
befejezésétıl számított 5 évig, s mindaddig a bérleti szerzıdést nem mondja fel.
A bérleti szerzıdés megszőnése esetén a bérlıt cserehelyiség, illetve kártalanítás nem illeti
meg.
A bérleti jog értékesítése esetén a bérbeadót elıvásárlási jog illeti meg.
Bérbeadó és bérlı megállapodnak, hogy bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év május 01én az elızı év inflációs mértékével emelni. Elsı alkalommal 2009. május 01-én.
3./ Bérlıt terheli a mőködéssel, fenntartással és a karbantartással kapcsolatos összes
kötelezettség. Bérlı vállalja, hogy ezen kötelezettségének rendszeresen, idıben eleget tesz.
Bérlı tudomásul veszi, hogy a bérbe adott helyiség karbantartására, felújítására vonatkozóan
a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 1993. évi LXXVIII. tv-ben foglaltak az irányadók.
4./ Bérlı az 1.) pontban meghatározott bérleti díjat, 2.400.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kettıezernégyszáz forint + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján
megfizetni. Bérbeadó a 72/2008. (III.20.) számú közgyőlési határozat alapján állapította meg
a bérleti díjat.
A bérlıt terheli a helyiség használata során felmerülı közüzemi díj fizetési kötelezettség és a
fenntartási költség.
5./ Bérlı a 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítését havonta, a bérbeadó képviselıje
a SZOLLAK KFT. - által kiállított és a bérlı címére megküldött számla alapján történik. A
bérlı a szerzıdés tárgyát képezı bérleti díjat a bérbeadó képviselıje – a SZOLLAK Kft. –
által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül
indított átutalással köteles megfizetni.
6./ Bérbeadó képviselıje a helyiséget 2008. április 15. napjától, jelen állapotában adja
birtokba, mely eljárásról külön jegyzıkönyv készül.
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7./ A bérlı a helyiséget kizárólag ifjúsági klub céljára használhatja, azt részben vagy egészben
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthatja.
8./ Bérbeadó felhívja bérlı figyelmét, hogy a helyiségre újraelıállítási értéken vagyonbiztosítást kell kötnie. Amennyiben bérlı ezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben
esetlegesen elıforduló mindennemő káresemény anyagi következménye bérlıt terheli. A
bérbeadóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
9./ Bérbeadó a bérlıt elızetesen írásban felszólítja a bérleti díj + ÁFA összeg megfizetésére,
ha a bérlı a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a bérlı a felszólításnak
nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással
élhet.
Ha bérlı a szerzıdés 3. és 7. pontjában elıírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által
írásban megjelölt határidıben nem teljesíti, a bérbe adó a határidıt követı tizenöt napon belül
írásban felmondással élhet.
Nemfizetés, vagy késedelmes fizetés fogalomkörébe fogadják el felek a közüzemi
szolgáltatások díjainak fizetésével kapcsolatos kötelezettségekben történı mulasztást is, mely
esetén az elızı bekezdésben foglaltak szerint járhat el bérbeadó képviselıje.
10./ Bérlı a bérleti jogviszony megszőnése után a helyiséget kiürítve, tisztán, rendeltetésszerő
használatra alkalmas állapotban bocsátja bérbeadó képviselıjének rendelkezésére.
11./ Bérlı a helyiségen felújítást, átalakítást, a bérbeadó képviselıjének elızetes írásos
hozzájárulása alapján, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, a teljes költség viselése
mellett végezhet. Az elvégzendı munkákra feleknek külön megállapodást kell kötniük,
melyben rendelkeznek a felmerülı költségek elszámolásáról a helyiség késıbbi értékesítése,
illetve a bérleti jogviszony más okból történı megszőnése esetére.
Megállapodás hiányában a bérlı a bérleti jogviszony bármely okból történı megszőnése
esetén a költségelszámolás tekintetében a bérbeadóval szemben semmiféle követeléssel nem
élhet.
12./ Bérbeadó a bérleti jogviszony létrejöttével a szerzıdést átadja képviselıje a SZOLLAK
Kft. részére, hogy a vele kötött üzemeltetési szerzıdésnek megfelelıen, nevében és helyette
járjon el, szedje hasznait és teljesítse kötelezettségeit, jogviták esetében bérbeadót képviselje.
13./ Bérlı a használt helyiségben a tőzrendészeti elıírásoknak megfelelı típusú, és
darabszámú tőzoltó készüléket köteles elhelyezni, és állandó mőködıképes állapotban tartani.
Bérlı feladata, hogy az ırizet nélkül hagyott helyiségben tőzveszélyt okozó berendezések ne
maradjanak feszültség alatt.
14./ A helyiséget jogcím nélkül használó a jogcím nélküli használat kezdetétıl a helyiség
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban történı visszaadásáig használati díjat köteles
fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelızı bérleti díj.
A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított hat hónap elteltét követı naptól a fizetendı
használati díj összege a korábban fizetett használati díj ötszöröse.
A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályai, az 1993. évi LXXVIII. tv.-ben
foglaltak, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos
rendeletei az irányadók.
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Felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezıt
aláírták.
S z o l n o k, 2008. „
……………………………..
bérbeadó

„
………………………….
bérlı

33. napirendi pont:
Elıterjesztés a Szolnok, belterületi 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok (Mester úti
laktanya) hasznosítására vonatkozó feladatok meghatározására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot a közgyőlés ülése elıtt véleményezte a
városfejlesztési bizottság.
Dr. Bozó Andrea bejelentette, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc elmondta, hogy az elıterjesztés arról szól, hogy a Városfejlesztési Zrt. végezze
el a Mester úri laktanya területén azokat a fejlesztéseket, melyeket az integrált városfejlesztési
stratégia tartalmaz. Példaként említette a fiatalok háza építését, a piaci alapú idısellátáshoz
kapcsolódó lakóparkot, építési telkek kialakítását, a közmővesítést és az útépítést.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 19 fı – 18 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

202/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Szolnok, belterületi 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok (Mester úti laktanya)
hasznosítására vonatkozó feladatok meghatározására
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában, valamint Szolnok Megyei Jogú Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló, többször módosított
25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a Szolnoki Városfejlesztı Zártkörően
Mőködı Részvénytársaságot, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglalt célok
elérése érdekében dolgozzon ki részletes fejlesztési tervet és a hasznosítás módjára vonatkozó
részletes jogi, pénzügyi elképzeléseket a garanciák bemutatásával. A különbözı fejlesztési
tervek alapján készítsen hasznosítási ütemtervet az ingatlanok hasznosítására vonatkozóan.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a hasznosítás módjáról, a fejlesztési terv
megvalósításáról, források biztosításáról, annak részletes pénzügyi, mőszaki, szakmai
feltételeinek megismerése után dönt.
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3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, valamint a tárgyalások lefolytatására.
4./ A Mester úti laktanyával kapcsolatos elıkészítési munkákról, megtett kötelezettségvállalásokról, költségekrıl, a fejlesztési terv elkészültével egyidejőleg készüljön elıterjesztés.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Városfejlesztı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

34. napirendi pont:
Elıterjesztés a 0937/115 hrsz-ú, Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képezı ingatlan
használatba adására létrejött megállapodás módosításának jóváhagyására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság,
amely támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 19 fı – 19 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

203/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a 0937/115 hrsz-ú, Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képezı ingatlan
használatba adására létrejött megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében, a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. tv. 168. § (1) bekezdésében, valamint a Szolnoki Ipari Park Kft. alapító okiratának
10.2. sz. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja a szolnoki 0937/115 hrsz-ú, 8 ha 0000
m2 nagyságú ingatlan használatba adására irányuló ügylet módosítását a Stadler Trains
Magyarország Vasúti Szolgáltató Kft.-vel (1086 Budapest, Köztársaság tér 27.,
képviseletében Dunai Zoltán ügyvezetı igazgató), valamint a Stadler Szolnok Vasúti
Jármőgyártó Kft.-vel ( Szolnok, 0937/115 hrsz.) és a Raiffeisen Property Lízing Zrt.-vel.
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2./ A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ügylethez kapcsolódó tulajdonosi képviselet
ellátására.
Határidı: folyamatos
Felelıs:
- Szalay Ferenc polgármester és
- Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Szolnoki Ipari Park Kft.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Ipari Park Kft. ügyvezetıje

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészrıl
a Szolnoki Ipari Park Korlátolt Felelısségő Társaság
Székhelye : 5000 Szolnok, Jókai u 3.,
Adószáma : 11833196-2-16
Statisztikai számjele : 11833196-7012-113-16
Cégjegyzék száma: 16-09-005635,
Képviseli : Andrási Imre ügyvezetı igazgató
továbbiakban Használatba adó
másrészrıl
a Stadler Trains Magyarország Vasúti Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság
Székhelye : 1086, Budapest, Köztársaság tér 27.
Adószáma : 13628675-2-42,
Statisztikai számjele : 13628675-7487-113-01
Cégjegyzékszáma : 01-09-865154,
Képviseli : Dunai Zoltán Gergely ügyvezetı igazgató,
a továbbiakban Stadler Magyarország Kft.
Raiffeisen Property Lízing Zrt.
Székhelye: Budapest, Akadémia u. 6.
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzékszáma: 01-10-043861
Képviseli:
mint épülettulajdonos, mint az üzemcsarnok
megállapodás alapján földhasználati jog jogosultja
a továbbiakban: Épülettulajdonos

által

elfoglalt

földrészletre
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Stadler Szolnok Vasúti Jármőgyártó Kft.
Székhely: 5000. Szolnok, 0937/115 hrsz.
Adószáma: 14146136-2-16
Statisztikai számjele: 14146136-3520-113-16
Cégjegyzékszáma: 16-09-009714
Képviseli:
mint használatba vevı,
a továbbiakban: mint Használatba vevı
együttes említésük esetén Szerzıdı felek között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételekkel:
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Használatba adó és a Stadler Magyarország Kft. között
2007. december 14-én aláírt, a használatba adó egyszemélyes alapítója, Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyőlése 227/2007. (X. 11.) sz. határozatával jóváhagyott
szerzıdést az alábbi kölcsönös elınyök kihasználása érdekében módosítják és jelen egységes
szerkezetbe foglalt okirat szerint fogadják el:
Szolnok Ipari Park Kft., mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os
tulajdonú Korlátolt Felelısségő Társasága, kiemelten és hangsúlyosan Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, mint alapítónak az érdekét kívánja megjeleníteni az alábbiak
szerint:
- Szolnok Megyei Jogú Város fejlıdése szempontjából új modern ipari technológia
meghonosítását végzı gazdasági társaságnak a városba telepítése,
- 2012-re 200 új munkahely teremtése az alumínium kocsitest gyártásban
- Új adófizetı gazdasági társaság megjelenése,
- Az Ipari Park betelepítésének dinamizálása,
- Az új beruházáshoz kapcsolódó kisbefektetetıi csoportok megjelenése a város gazdasági
életében.
A Stadler Magyarország Kft és a Stadler Szolnok Kft. részérıl az alábbi szándékok
vezettek a szerzıdés megkötéséhez:
- A legtöbb kedvezményt nyújtó befektetés lehetısége,
- Hosszú távú (legalább 15 éves) gazdasági kapcsolat létrehozása a Stadler Magyarország Kft,
a Stadler Szolnok Kft és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között,
- A város ipari hagyományaira való szakképzett munkaerı igénybevétele.
A Raiffeisen Property Lízing Zrt. részérıl:
Épülettulajdonos és Használatba vevı a beruházás megvalósítására hosszú távú
lízingszerzıdést szándékoznak kötni. A Raiffeisen Property Lízing Zrt., mint lízingbe adó a
beruházás pénzügyi finanszírozójaként hozzájárul az üzemcsarnok megépítéséhez és ezáltal
közvetve a Stadler Szolnok Kft. által vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesítéséhez.
A Raiffeisen Property Lízing Zrt. és Használatba vevı között a jelen szerzıdés megkötésével
egyidejőleg lízingszerzıdés (továbbiakban: Lízingszerzıdés) jön létre. A jelen szerzıdés
alapján a Raiffeisen Property Lízing Zrt. jogosult lesz arra, hogy gyártócsarnokot létesítsen
az Ingatlanon sínen közlekedı jármővek elıállítására és az üzemcsarnok létesítésével annak
tulajdonjogát megszerezze, annak érdekében, hogy ezután mint lízingbeadó az üzemcsarnokot
a Lízingszerzıdés rendelkezései szerint hosszú távú használatra átadja Használatba vevınek,
mint lízingbevevınek.
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A Lízingszerzıdés rendelkezései szerint a Stadler Szolnok Kft. az elsı lízingdíj
esedékességétıl számított 180 hónap (15 év) eltelte után az üzemcsarnok tulajdonjogát vételi
jog gyakorlása útján megszerezheti, a lízing futamidejének lejártával, azaz az elsı lízingdíj
esedékességétıl számított 240 hónap (20 év) eltelte után pedig az üzemcsarnokra vonatkozó
tulajdonjogot a Lízingszerzıdés rendelkezései szerint minden további jogcselekmény nélkül
megszerzi.
Az elsı lízingdíj esedékességének napja a Lízingszerzıdés rendelkezései szerint az
üzemcsarnok Stadler Szolnok Kft. által történı átvételét követı hónap elsı napja ( a
továbbiakban: az Esedékességi Nap).
Az üzemcsarnok Stadler Szolnok Kft. által történı átvételére a Lízingszerzıdés rendelkezései
szerint az üzemcsarnokra vonatkozó jogerıs használatbavételi engedély átvételétıl számított 2
napon belül kerül sor.
I. A szerzıdés tárgya
1.1. Használatba adó kijelenti, hogy 1/1 arányú tulajdonát képezi a Szolnoki Körzeti
Földhivatalnál a szolnoki 0937/115 hrsz-ú, kivett ipartelep megnevezéső ingatlan. Jelen
Szerzıdés tárgyát a szolnoki 0937/115 hrsz-ú ingatlanból, az 1. sz. melléklet szerint
körülhatárolt 8 ha nagyságú területrész, (továbbiakban: Ingatlan) képezi. Az Ingatlanról
készített helyszínrajz jelen Szerzıdés 1. sz. mellékletét képezi.
végére legalább 200 db / év, 1.2. Szerzıdı felek rögzítik, hogy az 0937/115 hrsz.-ú ingatlan
tulajdoni lapjára elıvásárlási jog van bejegyezve a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet javára.
1.3. Használatba vevı és Épülettulajdonos az Ingatlanra vonatkozó, a Szerzıdés 2. sz.
mellékletét képezı hatályos településrendezési elıírásokat jelen szerzıdés aláírását
megelızıen megismerte.
1.4. Használatba adó szavatosságot vállal az Ingatlan per-, teher- és igénymentességéért,
valamint azért, hogy harmadik személynek nincs az Ingatlannal kapcsolatos olyan joga vagy
igénye, amely jelen szerzıdés megkötését akadályozná.
1.5. Használatba vevı és Épülettulajdonos vállalja, hogy Szolnokon, legkésıbb az 5. év
alumínium vasúti kocsiszekrény kapacitás gyártására alkalmas üzemcsarnokot létesít – a
továbbiakban: az üzemcsarnok. Használatba vevı vállalja, hogy az üzemben az üzemelés
megkezdését követı elsı évben legalább 100 fıt, az 5. év végére legalább 200 fıt fog
foglalkoztatni.
Szerzıdı Felek kifejezik továbbá együttmőködési szándékukat, hogy Használatba Vevı a
Szolnoki MÁV-jármőjavítóban, vagy a jelen Szerzıdés tárgyát képezı Ingatlanon létesülı
üzem bıvítéseként 2008. december 31–ig egy maximum 200 fıt foglalkoztató összeszerelı
üzem létesítésével kapcsolatos döntés szülessen.
1.6. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Használatba adó – a birtokba adástól kezdıdıen az
Esedékességi Naptól számított 15 év idıtartamra 1 Euro+Áfa/év használati (földhasználati)
díj ellenében, azt követıen független értékbecslı által meghatározott földhasználati díj
ellenében - használatba adja, az Épülettulajdonos pedig a jelen szerzıdésben foglaltak
szerint elıre megtekintett állapotban használatba veszi, majd a Lízingszerzıdés rendelkezései
szerint a Használatba vevı használatába adja az 1.1. pontban körülírt Ingatlant annak összes
törvényes és természetes alkotórészével és tartozékával együtt. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy
a földhasználati díj megállapítására jelen Szerzıdés 3. számú mellékletét képezı független
értékbecslést készítettek, melynek költségét a Stadler Magyarország Kft. vállalja. A
mindenkor fizetendı földhasználati díj a 3. számú melléklet szerinti díj Euro - inflációval
növelt indexált értéke. Épülettulajdonos vállalja, hogy az 1.5. pont szerinti üzemcsarnokot a
jelen szerzıdés céljainak megvalósítása érdekében a Használatba vevıvel kötött külön
megállapodás – a Lízingszerzıdés - rendelkezéseinek megfelelıen Használatba vevı
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használatába adja. Használatba adó részére a földhasználati díjat Épülettulajdonos fizeti
meg.
1.7. Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezı ingatlanon
Épülettulajdonos az 1.5 pont szerinti üzemcsarnokot megépítse. Felek megállapodnak abban
is, hogy az üzemcsarnok tulajdonjogát Épülettulajdonos szerzi meg. Az üzemcsarnok
mindenkori tulajdonosát az üzemcsarnok fennállásáig az 1.1. pontban megjelölt ingatlanból az
üzemcsarnok által elfoglalt földrészletre földhasználati jog illeti meg.
1.8. Az üzemcsarnok mindenkori tulajdonosát az üzemcsarnok megközelítése érdekében
Használatba adó tulajdonában lévı 0937/115 hrsz-ú ingatlanon keresztül a jelen szerzıdés 6.
sz. mellékletét képezı sz. vázrajz szerint átjárási szolgalom illeti meg.
II. A szerzıdés tartalma
2. Használatba adó joga és kötelezettségei
2.1. Használatba adó vállalja, hogy az Ingatlanon tervezett 1.5 pont szerinti üzemcsarnok
mőködtetése érdekében a 4. számú mellékletben lévı térképvázlat szerinti mőszaki
infrastruktúrát legkésıbb a használatbavétel engedély jogerıre emelkedésének napjáig
megépíti az alábbiak szerint:
- Közúti teherforgalom számára, 11,5 tonna tengelyterhelésre alkalmas út/A3 és D3/ és
térvilágítás.
- Középfeszültségő földkábel a villamos energia ellátásához
- Gázvezeték.
- Vízvezeték (ívóvíz, ipari víz szükség esetén kiegészítı tőzivízként ellátásához, csapadékvíz
és szennyvíz elvezetéséhez).
- Hírközlési hálózat.
2.2 A 2.1 pontban felsorolt mőszaki infrastruktúrát Használatba adó az Ingatlan telekhatárán
kívül, attól mért 2–20 méteres távolságon belül építi meg. Az így megépített közmővekre való
rácsatlakozásra Használatba vevı és Épülettulajdonos részére a Használatba adó
csatlakozási engedélyt ad.
2.3 Használatba adó vállalja, hogy az 1.5 pont szerinti üzemcsarnok megépítéséhez
szükséges infrastruktúrát biztosítja Használatba vevı és Épülettulajdonos részére.
2.4. Használatba adó kijelenti, hogy az Ingatlanon környezeti károsodást nem okozott, nincs
tudomása más eredető környezeti szennyezıdés meglétérıl, továbbá arról sem, hogy ilyenek
eltakarásra kerültek volna. Épülettulajdonos a Használatba adóval szemben kizárja a
felelısségét az esetleges használatba vétel elıtt keletkezett, de késıbb feltárt környezeti
szennyezésekért.
2.5 Használatba adó a beruházás megvalósításához az építéshatósági engedélyezési
eljáráshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat és hozzájárulásokat megadja
Épülettulajdonos részére.
2.6 Használatba adó vállalja, hogy biztosítja a hatósági engedélyek megszerzéséhez
szükséges ingatlanra való bejutás lehetıségét.
2.7. Használatba adó kinyilvánítja szándékát, hogy az 1.5 pont szerinti beruházási eljárásban
elvi támogatást és segítséget nyújt Használatba vevı és Épülettulajdonos részére.
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2.8. Használatba adót az 1.5. pont szerinti üzemcsarnokra törvényes elıvásárlási jog
illeti meg. Használatba vevı vállalja, hogy az üzemcsarnokra bármely más szerzıdésben
alapított opciós jogával kizárólag abban az esetben él, amennyiben Használatba adó nem él
elıvásárlási jogával. Használatba vevı vállalja, hogy opciós joga gyakorlása elıtt
Használatba adót errıl és az adásvételi feltételekrıl írásban értesíti harminc nap határidı
megjelölésével. Használatba adó a megjelölt határidın belül írásban köteles nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy az gyakorolja-e az üzemcsarnokra fennálló elıvásárlási jogát.
2.9. Használatba adó vállalja, hogy a Szerzıdés hatálya alatt az 1.1 pont szerinti Ingatlan
tulajdonjogát nem ruházza át harmadik személyre.
3. Használatba vevı és Épülettulajdonos jogai és kötelezettségei
3.1. Épülettulajdonos jogosult az 1.1 pontban megjelölt Ingatlan használatára, hasznainak a
szedésére, valamint köteles viselni az Ingatlan fenntartásával járó terheket, adókat. Szolnok
Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a szerzıdés aláírásának napján hatályos helyi
adókról szóló rendeletek a szerzıdés 5. számú mellékletét képezik.
3.2. Használatba vevı és Épülettulajdonos vállalják, hogy az 1.1 pontban megjelölt
Ingatlanon az alumínium vasúti kocsiszekrény gyártását biztosító üzemcsarnokot legkésıbb
2008. december 31-ig felépítik.
3.3. Használatba adó a 3.2 pontban megjelölt beépítési kötelezettséget akkor tekinti
teljesítettnek, ha az üzemcsarnokra kiadott használatbavételi engedély jogerıre emelkedett.
3.4. Használatba vevı vállalja, hogy a 3.2 pontban megjelölt üzemcsarnokban Esedékességi
Naptól kezdıdıen legalább 15 évig vasúti kocsiszekrényeket gyárt, ill. tevékenységi körébe
esı ipari jellegő termelı tevékenységet folytat, és az üzemelés megkezdését követı elsı évben
legalább 100 fıt, a 5. év végére 200 fıt fog foglalkoztatni.
Épülettulajdonos és Használatba vevı tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha
Használatba vevı nem teljesíti a 3.4 pont szerinti 15 év idıtartamú termelési kötelezettségét,
a folyamatos üzemelés 3.5. pontban szabályozott meghiúsulásától kezdıdıen a 15 évbıl még
hátralévı idıtartamra Épülettulajdonos és Használatba vevı köteles az 1.6 pont szerinti
független értékbecslı által megállapított összegő földhasználati díjat fizetni.
3.5. Szerzıdı Felek a 3.4 pontban foglalt 15 éves folyamatos üzemelés meghiúsulásán az
üzemelés 6 hónapot meghaladó szünetelését értik.
Használatba adó vállalja, hogy amennyiben a Használatba vevı a 3.4 pont szerinti folyamatos
üzemelési kötelezettségének 3 hónapot meghaladóan nem tesz eleget, Használatba adó errıl a
tényrıl az Épülettulajdonost haladéktalanul értesíti.
3.6. Használatba vevı vállalja, hogy a beruházás megvalósítása, valamint az Ingatlan
használata során tevékenységével az Ingatlanon környezeti károsodást nem okoz.
Használatba adó kizárja a felelısségét az esetleges használatba vétel után keletkezett
környezeti szennyezésekért.
3.7. Használatba vevı a 3.4 pont szerinti tevékenységérıl minden év június 30-ig
tájékoztatót készít Használatba adó részére.
3.8. Épülettulajdonos vállalja, hogy a közmőfejlesztési hozzájárulásokat megfizeti.
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3.9. Épülettulajdonost az 1.1. pont szerinti Ingatlanból az üzemcsarnok által elfoglalt
területre törvényes elıvásárlási jog illeti meg.
Épülettulajdonos az elıvásárlási jog gyakorlására Használatba vevıt jelöli ki, feltéve, hogy
Használatba vevı az elıvásárlási jog gyakorlásából eredı kötelezettségeket a vételi ajánlat
szerint, azonos feltételekkel vállalja és annak teljesítésére ténylegesen is képes és kivéve, ha a
Használatba vevı a jelen Szerzıdés 3.4 pont szerinti kötelezettségét megszegi, vagy a
Használatba vevı ellen csıd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek
vagy a Használatba vevı a Lízingszerzıdést megszegi és azért az Épülettulajdonos a
Lízingszerzıdést felmondja.
Amennyiben az elıvásárlási jog gyakorlására Épülettulajdonos a fentiek alapján nem
Használatba vevıt jelöli ki, Épülettulajdonos vállalja, hogy az elıvásárlási jog gyakorlására
jogosultat Használatba adó elızetes írásbeli hozzájárulásával jelöli ki. Használatba adó
vállalja, hogy a hozzájárulást indokolatlanul nem tagadhatja meg. Arra az esetre, ha
Használatba adó az Épülettulajdonos értesítésének a kézhezvételét követı 60 napon belül nem
nyilatkozik, a hozzájárulás megadottnak tekintendı.
3.10. Épülettulajdonos vállalja, hogy az 1.5 pont szerinti üzemcsarnok tulajdonjogát csak a
Stadler cégcsoport tagjaira ruházza át. feltéve, hogy a Stadler cégcsoport az üzemcsarnok
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja és azok
teljesítésére ténylegesen is képes, és kivéve, ha a Használatba vevı a jelen Szerzıdés 3.4 pont
szerinti kötelezettségét megszegi, vagy a Használatba vevı ellen csıd-, felszámolási, vagy
végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy a Használatba vevı a Lízingszerzıdést
megszegi és azért az Épülettulajdonos a Lízingszerzıdést felmondja. Felek a Stadler
cégcsoport tagjának az alábbi gazdálkodó szervezeteket ismerik el: Stadler Rail AG, Stadler
Trains Magyarország Vasúti Szolgáltató Kft, Stadler Szolnok Vasúti Jármőgyártó Kft.
Épülettulajdonos vállalja, hogy az üzemcsarnok tulajdonjogát a Stadler cégcsoporton kívüli
harmadik személyre csak Használatba adó elızetes írásbeli hozzájárulásával ruházza át,
amely hozzájárulást a Használatba adó indokolatlanul nem tagadhatja meg. Arra az esetre,
ha Használatba adó az Épülettulajdonos értesítésének a kézhezvételét követı 60 napon belül
nem nyilatkozik, a hozzájárulás megadottnak tekintendı.
3.11. Vételi jog
3.11.1 Épülettulajdonos jogosult az 1.1 pont szerint kialakított Ingatlant egyoldalú
nyilatkozattal megvásárolni, ha (i) a Használatba vevı a jelen Szerzıdés 3.4 pont szerinti
kötelezettségét megszegi, vagy (ii) a Használatba vevı ellen csıd-, felszámolási, vagy
végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy (iii) a Használatba vevı a Lízingszerzıdést
megszegi és azért az Épülettulajdonos a Lízingszerzıdést felmondja, illetve (iv) a fenti
feltételek bekövetkezte nélkül is, ha az Esedékességi Naptól számított 15 éves idıtartam eltelt
vagy a jelen szerzıdés bármilyen okból megszőnik.
3.11.2 Épülettulajdonos vállalja, hogy amennyiben a 3.11.1 (iv) pont szerinti esetben él a
vételi jogával, úgy a vételi jog gyakorlására a Használatba vevıt jelöli ki, feltéve, hogy
Használatba vevı a vételi jog gyakorlásából eredı kötelezettségeket a jelen szerzıdésben
megállapított vételáron, azonos feltételekkel vállalja és annak teljesítésére ténylegesen is
képes.
3.11.3 A vételi jog gyakorlása esetén Épülettulajdonos, illetve a 3.11.2 pont szerinti esetben a
Használatba vevı a vételi jog gyakorlásának idıpontjában irányadó piaci árat köteles
vételárként megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan irányadó piaci árát
akként határozzák meg, hogy mind az Épülettulajdonos, mind pedig a Használatba adó külön-
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külön egy-egy nemzetközi hírnevő ingatlan értékbecslı vállalkozást választanak, és tılük
írásbeli állásfoglalást kérnek az Ingatlan piaci árára vonatkozóan. Az ingatlan értékbecslık
külön-külön meghatározzák az Ingatlan piaci árát, és e két piaci árként meghatározott érték
számtani átlaga minısül irányadó piaci árnak, azaz vételárnak.
3.12. Eladási jog
3.12.1 Használatba adó jogosult az 1.1 pont szerint kialakított Ingatlant egyoldalú
nyilatkozattal az Épülettulajdonosnak eladni, ha (i) a Használatba vevı a jelen Szerzıdés 3.4
pont szerinti kötelezettségét megszegi, vagy (ii) a Használatba vevı ellen csıd-, felszámolási,
vagy (iii) végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy a Használatba vevı a
Lízingszerzıdést megszegi, és azért az Épülettulajdonos a Lízingszerzıdést felmondja, illetve
a (iv) fenti feltételek bekövetkezte nélkül is, ha az Esedékességi Naptól számított 15 éves
idıtartam eltelt vagy a jelen szerzıdés bármilyen okból megszőnik. Épülettulajdonos
kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant megvásárolja.
3.12.2 A Feleknek tudomásuk van arról, hogy a Használatba vevı a Lízingszerzıdés alapján
az elsı lízingdíj esedékességétıl, azaz az Esedékességi Naptól számított 15 év elteltével
jogosult az üzemcsarnok tulajdonjogát vételi jog útján megszerezni. A Felek megállapodnak
abban, hogy a 3.12.1 (iv) pont szerinti esetben, vagy ha a Használatba vevı az üzemcsarnokra
vonatkozó vételi jogát a Lízingszerzıdés alapján gyakorolja, akkor e vételi jog gyakorlásának
idıpontjától kezdıdıen a jelen szerzıdés 3.12 pontja szerinti eladási jog az Épülettulajdonos
helyett a Használatba vevıt terheli.
Használatba vevı kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant megvásárolja.
3.12.3 Az eladási jog gyakorlása esetén Épülettulajdonos, illetve a 3.12.2 pont szerinti esetben
a Használatba vevı az eladási jog gyakorlásának idıpontjában irányadó piaci árat köteles
vételárként megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan irányadó piaci árát
akként határozzák meg, hogy mind az Épülettulajdonos, mind pedig a Használatba adó különkülön egy-egy nemzetközi hírnevő ingatlan értékbecslı vállalkozást választanak, és tılük
írásbeli állásfoglalást kérnek az Ingatlan piaci árára vonatkozóan. Az ingatlan értékbecslık
külön-külön meghatározzák az Ingatlan piaci árát, és e két piaci árként meghatározott érték
számtani átlaga minısül irányadó piaci árnak, azaz vételárnak.
3.13. A szerzıdı feleknek tudomásuk van arról, hogy a magyar Polgári Törvénykönyv a jelen
szerzıdés megkötésének idıpontjában érvényes szabályozása szerint a vételi, illetve eladási
jog alapításáról legfeljebb öt év idıtartamra szólóan lehet megállapodni. A jelen szerzıdés
szerinti vételi, illetve eladási jogot ennek megfelelıen a felek a jelen szerzıdés aláírásától
számított öt év idıtartamra szólóan alapítják. Az öt éves idıtartam lejárta után a Felek
kötelesek az Esedékességi Naptól számított 20 év elteltéig mindenkor további öt évvel
meghosszabbítani, ill. megújítani a vételi, illetve eladási jogosultságot. Arra az esetre, ha a
jelen szerzıdés hatálya alatt a törvények változása lehetıvé tenné, hogy hosszabb idıtartamra
lehessen kikötni vételi, illetve eladási jogot, a szerzıdı felek már most, a jelen szerzıdés
aláírásával megállapodnak abban, hogy a vételi jog, illetve eladási jog az Esedékességi Naptól
számított 20 év elteltéig hatályban marad.
4. Birtokba lépés
4.1. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy Épülettulajdonost a 3.2 pontban megjelölt beruházásra
vonatkozó építési engedély jogerıre emelkedésétıl illeti meg a birtokba lépés joga, a
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használat és a hasznosítás joga, illetıleg ezen idıponttól viseli a terheket és a kárveszélyt. A
felek a birtokbaadásról jegyzıkönyvet vesznek fel.
4.2. Épülettulajdonos vállalja, hogy a birtokbavétel napjától az ingatlant ápolja, gondozza,
gondoskodik a gyomtalanításáról, megakadályozza azon hulladék lerakását, illetve azt
elszállítja saját költségén. A birtokbaadásig ezen feladatok Használatba adó feladatát képezik.
5. Ingatlan-nyilvántartási eljárás
5.1. Használatba adó hozzájárul, hogy Épülettulajdonos, mint földhasználati jog jogosultja
javára az 1.1 pontban meghatározott, a szolnoki 0937/115 hrsz-ú ingatlanból az 1. sz.
melléklet szerint körülhatárolt 8 ha nagyságú területrészbıl az üzemcsarnok által elfoglalt
területre, illetve az 1.1 pont szerinti telekmegosztást követıen a külön hrsz. alatt kialakított
Ingatlanból az üzemcsarnok által elfoglalt területre a 3.2 pontban megjelölt beruházás
megvalósítása céljára szólóan, valamint a 3.2 pontban megjelölt beruházás megvalósítását
követıen az üzemcsarnok mindenkori tulajdonosa javára az ingatlan-nyilvántartásban
földhasználati jog kerüljön bejegyzésre a jelen szerzıdés 6. sz. mellékletében feltőntettek
szerint.
5. 2. Épülettulajdonos hozzájárul, hogy az Ingatlan mindenkori tulajdonosa javára a
beruházás befejezését ill. az üzemcsarnok, mint épület ingatlan-nyilvántartásban történı
feltüntetését követıen az üzemcsarnokra vonatkozó törvényes elıvásárlási jog bejegyzésre
kerüljön. Az elıvásárlási jog bejegyzését Használatba adó kezdeményezi.
5.3. Használatba adó hozzájárul, hogy Épülettulajdonos javára a jelen szerzıdés 3.11
pontja szerinti vételi jog az Ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre
kerüljön.
5.4. Használatba adó hozzájárul a tulajdonát képezı 0937/115 hrsz-ú ingatlant terhelı
átjárási szolgalom ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez az Ingatlan mindenkori
birtokosa javára a jelen szerzıdés 6. sz. mellékletében feltőntettek szerint.
5.5. Használatba adó hozzájárul, hogy az Ingatlanból az üzemcsarnok által elfoglalt területre
az ingatlan-nyilvántartásban a törvényes elıvásárlási jog bejegyzésre kerüljön Épület
mindenkori tulajdonosa javára.
5.6. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy az 5. pont szerinti beruházást a használatbavételi
engedély jogerıre emelkedésével tekintik megvalósítottnak.
6. Szerzıdés megszőnése
6.1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy amennyiben Használatba vevı a 3.2 pontban megjelölt
beruházást az ott megjelölt határidıig nem valósítja meg, abban az esetben Használatba adó
jogosult a következményekre is figyelmeztetı 30 napos idıközökkel, 30 napos határidı
tőzésével kiküldött felszólítást követıen jelen Szerzıdéstıl elállni. A szerzıdés megszőnése
esetén Használatba vevı ill. Épülettulajdonos kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani,
valamint Használatba vevı és Épülettulajdonos vállalja, hogy a szerzıdés megszőnése
esetén nettó 1.500 Ft/m2 meghiúsulási kötbért fizet Használatba adó részére.
6.2. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Használatba adó mőszaki
infrastruktúra építési kötelezettségének a 2.1 pontban megjelölt határidıig nem tesz eleget,
Használatba vevı jogosult kétszeri, a következményekre is figyelmeztetı 30 napos
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idıközökkel, 30 napos határidı tőzésével kiküldött felszólítást követıen a Szerzıdéstıl
elállni.
6.3. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy ismerik az elállás jogi természetét.
Szerzıdés hatályba lépése, és idıtartama
A jelen szerzıdés aláírásának napján lép hatályba.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Használatba adó képviseletében Andrási Imre ügyvezetı kijelenti, hogy a Szolnoki Ipari
Park Kft. ellen csıdeljárás, felszámolás, végelszámolás nincs folyamatban, és a jelen okirat
aláírására egy személyben jogosult.
ügyvezetı kijelenti, hogy az
7.2. Használatba vevı képviseletében
Stadler Szolnok Kft. alapítójától és tulajdonosától a jelen szerzıdés megkötésére
felhatalmazással rendelkezik, a társaság ellen csıdeljárás, felszámolás, végelszámolás nincs
folyamatban, a jelen okirat aláírására egy személyben jogosult.
7.3. A Stadler Magyarország Kft. nevében Dunai Zoltán Gergely ügyvezetı igazgató
7.4. Épülettulajdonos és mint földhasználati jog jogosultja nevében
7.5. A felek megállapodnak abban, hogy valamennyi Szerzıdı fél maga viseli a jelen
szerzıdés megkötésével kapcsolatban érdekkörükben felmerülı költségeket.
7.6. A felek a jelen szerzıdés aláírásával meghatalmazzák az eljáró és ellenjegyzı
………………… ügyvédet, hogy az 5. pontban meghatározott ingatlan-nyilvántartási
eljárásokban az illetékes Földhivatal elıtt eljárjon.
7.7. A szerzıdés teljesítése során a Szerzıdı Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a
megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban
hatályosak, amennyiben azokat a Szerzıdı Felek írásban teszik meg. Írásbeli alaknak az
ajánlott tértivevényes levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen
szerkesztett és aláírt okirat minısül.
7.8. A Szerzıdı Felek nevében nyilatkozattételre a jelen szerzıdés aláírásakor az alábbi
személyek jogosultak:
Használatba adó nevében:
Neve:
Andrási Imre, ügyvezetı igazgató
Postacíme:
5000 Szolnok, Jókai út 3.
Telefon, fax:
56/420-797, 56/340-286
Használatba vevı nevében:
Neve:
Postacíme:
Épülettulajdonos nevében:
Stadler Magyarország Kft. nevében: Dunai Zoltán Gergely ügyvezetı
igazgató
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A jövıben nyilatkozattételre a mindenkori cégjegyzésre jogosult személyek jogosultak.
7.9. A szerzıdés hatálya alatt, és a megszőnését követıen is mindkét fél köteles titokként
kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak annyiban hozhatják
nyilvánosságra, amennyiben az a szerzıdésben foglalt feladat megvalósításához
nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerzıdı Fél hozzájárult, vagy
jogszabály elıírja.
7.10. A Szerzıdı Felek a közöttük felmerülı vitás kérdéseket elsısorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztetı tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerzıdéssel
összefüggı jogvitáik esetére a Szerzıdı Felek alávetik magukat a Szolnok Városi (pertárgy
értéktıl függıen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei) Bíróság kizárólagos illetékességének.
7.11. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.
A felek a szerzıdést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt,
jóváhagyólag cégszerően aláírták.
Kelt: Szolnokon, 2008. …………..
...................................................
Szolnoki Ipari Park Kft.
Andrási Imre
ügyvezetı
Raiffeisen Property Lízing Rt.

.......................................................
Stadler Trains Magyarország Kft.
Dunai Zoltán Gergely
ügyvezetı
Stadler Szolnok Vasúti Jármőgyártó Kft

Jelen ügyletet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése,
mint a Szolnoki Ipari Park Kft. egyszemélyes alapítója 203/2008. (VI.19.) sz.
közgyőlési határozatával hagyta jóvá.
…………………………………………
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szalay Ferenc
polgármester
Ezen szerzıdést készítettem és ellenjegyzem:
Szolnokon, 2008. ……
Jelen szerzıdés elválaszhatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1 .sz. melléklet
A 0937/115. hrsz-ú ingatlanról készített helyszínrajz
2. sz. melléklet
A 0937/115. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó hatályos településrendezési
elıírások
3. sz. melléklet
Az Auditor Szolnok Kft által, 2007. 09. 04-én készített forgalmi
értékbecslés és földhasználati jog ellenérték meghatározás
4. sz. melléklet
Térképvázlat
5. sz. melléklet
Helyi adókról szóló rendeletek
6. sz. melléklet
A 0937/115. hrsz-ú ingatlanról készített sz. vázrajz, melyen feltüntetésre
került a földhasználati jog ill. az átjárást biztosító telki szolgalom
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35. napirendi pont:
Elıterjesztés települési
módosítására

önkormányzati

feladat

ellátásáról

szóló

keretszerzıdés

Szalay Ferenc kérte a mellékletben, a Szollak Kft. adatainál az adószám törlését.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, mely támogatja az
elıterjesztést. A városfejlesztési bizottság a Közgyőlés ülését megelızıen tárgyalta az
elıterjesztést.
Dr. Bozó Andrea bejelentette, hogy a bizottság nem támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

204/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
települési önkormányzati feladat ellátásáról
módosításáról

szóló

keretszerzıdés

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szollak Kft. között létrejött Települési
önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerzıdés módosítását a határozat 1. sz.
mellékleteként csatoltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a
határozat 1. számú mellékletét képezı Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló
keretszerzıdés módosítás aláírására.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: 2008. június 30.
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése vállalja, hogy a 2008. évi költségvetésben
biztosítja a határozat 1. sz. melléklete szerinti díjak emelésének fedezetét.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: folyamatos
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Gazdasági Igazgatóság
Mőszaki Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetıi
SZOLLAK Kft.
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204/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat melléklete

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
KERETSZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészrıl
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
képviseli: Szalay Ferenc polgármester
bankszámlaszám: 11745004-15408930
adószám: 15408930-2-16
másrészrıl:
SZOLLAK Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban: Kft.)
székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
képviseli: Andrási Imre ügyvezetı-igazgató
bankszámlaszám:
cégjegyzékszám: 16-09-002591
együttes említésük esetén Szerzıdı Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A keretszerzıdés 1. sz. mellékletét képezı „Az önkormányzati tulajdonban lévı lakások,
Közszolgálati Szálló, nem lakáscélú bérlemények, (együtt: bérlemények) üzemeltetésére és
kezelési feladatainak ellátására” szóló szerzıdés 10.) pontjának elsı két bekezdését, a 17.)b.
és 18.)a. pontjai az alábbiakra módosulnak:
1. a.)
„10.) Az Önkormányzat a Kft. részére a keretszerzıdés 1. sz. melléklet alapján végzett
szolgáltatásért és díjbeszedésért kezelési díjat fizet az alábbi részletezés szerint:
Lakásbérlemények: 2.862.- Ft +Áfa/hó/db
Közszolgálati szálló bérleményei: 2862.- Ft + Áfa/hó/db
Nem lakás célú bérlemények: 2.160.- Ft + Áfa/hó/db
A II. sz. mellékletben bıvítmény címszóval jelölt helyiségek: 270.- Ft + Áfa/hó/db
Földterületi jellegő bérlemények: 238.- Ft + Áfa/hó/db
A szolnoki 721/1 és 721/4 hrsz-ú ingatlanok: 15.120.- Ft + Áfa/hó/db
A szolnoki 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok: 27.000.- Ft + Áfa/hó/db
Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az I. II. IV. és V. sz. függeléket, valamint a
kezelési díjat évente aktualizálják Szolnok Megyei Jogú Város éves költségvetési elıirányzata
alapján, külön megállapodásban.”
1.b)
„17.)b. A tanácsadási tevékenység ellátásért a Kft-t 54.000.- Ft/hó +Áfa díj illeti meg.”
1.c)
„18.)a. Felek megállapítják, hogy az önkormányzatot terhelı, mőszaki ügyelet bér- és
járulékos költségei 199.938.- Ft /hó + Áfa átlagos költséget jelentettek.”
2. A keretszerzıdés 2. sz. mellékletét képezı “Szolnok, Karcag L. út 2. sz. alatti „Zöld Ház”
társasház közös képviselıi és ingatlankezelési feladatainak ellátása” szóló szerzıdés 2. pontja
az alábbiak szerint módosul:
2. „Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a Kft. 52.333.- Ft/hó + Áfa összeget
havonta, számla ellenében a társasház közös költség számlája terhére elszámolhat.”
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3. A keretszerzıdés 3. sz. mellékletét képezı „Önkormányzat tulajdonában álló lakások
értékesítésével összefüggı feladatok” szerzıdés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. A Kft.-t jelen mellékletben foglalt feladatok ellátásáért az alábbiak szerinti díjazás illeti
meg:
2./a. pont szerinti tevékenységért
Önkormányzat nyilatkozatát követı lakásonként
12.250.- Ft/db.+ Áfa
2./b. pont szerinti tevékenységért lakásonként
4.000.- Ft/db.+ Áfa
2./c, d/1. pont szerinti tevékenységért eladott
4.860.- Ft/db.+ Áfa
lakásonként
2./d/2. pont szerinti tevékenységért
842.- Ft/db.+ Áfa
2./d/3. pont szerinti tevékenységért eladott
2.646.- Ft/db.+ Áfa
lakásonként
2./e. pont szerinti tevékenységért
1.500.- Ft/db. + Áfa”
4. A 2007. február 28-án létrejött a Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló
keretszerzıdés jelen szerzıdés-módosítással együtt érvényes, a szerzıdés módosítással nem
érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
5. Szerzıdı felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerzıdés-módosítás 2008. július 1-tıl
hatályos.
Szolnok, 2008. június
SZOLLAK Vagyonkezelı Kft. nevében
Andrási Imre ügyvezetı igazgató

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében
Szalay Ferenc polgármester

36. napirendi pont:
Elıterjesztés a Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása elnevezéső beruházás
költségvetésének módosítására
Szalay Ferenc elmondta, hogy a 3.000.000,- Ft pályázati támogatással, és az 1.285.000,- Ft
önerı biztosításával a Xavéri Szent Ferenc kápolna szigetelését tudja az önkormányzat
megjavítani.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 20 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:
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205/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a Xavéri Szent Ferenc kápolna felújítása
költségvetésének módosításáról

elnevezéső

beruházás

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja a Xavéri Szent Ferenc kápolna
felújítási munkáit az alábbi költségvetéssel, melybıl a szigetelési munka kerül
megvalósításra:
A projekt bruttóköltség:
Megítélt támogatás (70%):
A döntés alapján szükséges önerı (30%):
A projekt bruttó költsége (100%):
Értesülnek:

3.000.000,- Ft
1.285.715,- Ft
4.285.715,- Ft

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

37. napirendi pont
Elıterjesztés az Energia Kiskincstár mőködésének értékelésére 1999-2007. közötti
idıszakban, valamint további mőködtetésére
Szabó István kérte az elıterjesztésben a következı pontosítások átvezetését:
„Az elıterjesztés 1. oldalán az 1./ pont elsı bekezdésében „az 1999.évi költségvetését rögzítı
határozatában 1999. július 01. idıponttal létrehozta” szövegrész javítása szükséges „1999.
évben létrehozta” szövegrészre, figyelemmel arra, hogy a költségvetés elfogadása rendeletben
történik, és az ALFA-NOVA Kft. az Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján, már 1999.
március 18.-tól végezte a tevékenységet.”
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a
városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc kiemelte, hogy bevált, jól mőködı rendszerrıl van szó.
Horváth István elmondta, hogy a mai elıterjesztés az elmúlt 8-9 év munkájának
összefoglalása. Bízik benne, hogy az intézmények energiagazdálkodásának stabilizálásával
sikerült az önkormányzat és a város mőködését segíteni, hiszen az ismert magas energiaárak
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mellett a lehetı legkedvezıbb költségszerkezettel lehet mőködtetni az intézményrendszert.
Megköszönte az intézményvezetık és a hivatal együttmőködését, valamint a közgyőlés
bizalmát.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

206/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
az Energia Kiskincstár mőködésének értékelésérıl 1999-2007. közötti
idıszakban, valamint további mőködtetésérıl
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 80. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Közgyőlés az Energia Kiskincstár mőködésének értékelését 1999-2007 közötti
idıszakban megismerte.
2.) A Közgyőlés úgy dönt, hogy az Energia Kiskincstár mőködését tovább folytatja, melyre az
elıterjesztés 2. sz. mellékletében közölt mőszaki adatok figyelembe vételével közbeszerzési
eljárást ír ki.
3.) A Közgyőlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a közbeszerzési kiírás mőszaki
paramétereinek pontosítására, és az eljárás lefolytatására
Határidı 3.) pontra vonatkozóan: 2008. december 31.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Horváth István területi igazgató ALFA-NOVA Kft.

38. napirendi pont:
Elıterjesztés Szolnok város virágosítási programjának támogatásával kapcsolatos
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a
városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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H o z z á s z ó l á s o k:
Ferenczné Teleky Éva elmondta, hogy a jelenlegi elıterjesztés kiemelten a Széchenyi körút
virágosítását tartalmazza. Megköszönte az ALFA-NOVA Kft együttmőködését, hiszen ez jó
példája annak, hogy intézmények és vállalkozó szervezetek hogyan tudnak a kulturált
környezetért tenni. Javasolta az elıterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc egyetértve az elıtte szólóval emlékeztetett rá, hogy a programba a város több
cégét is be tudta vonni az önkormányzat. Bízik benne, hogy a körforgalmak is hamarosan
elkészülnek. Hangsúlyozta, hogy a vállalkozók elsı szóra jöttek és támogatták a
kezdeményezést, a hivatallal való együttmőködés is jelentısen erısödött a program kapcsán.
Örömét fejezte ki amiatt, hogy azóta is több cég jelentkezett zöldterületek rendbetételére.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése –
határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 20 fı – 19 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

207/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
Szolnok város virágosítási programjának támogatásával kapcsolatos
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló megállapodás
jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
A Közgyőlés a határozat mellékletét képezı, Szolnok város virágosítási programjának
támogatásával kapcsolatos közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az aláírásra.
Határidı: 2008. július 4.
Végrehajtásért felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
Gazdasági társaság vezetıje

39. napirendi pont:
Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Európai Autómentes
Nap”-hoz történı csatlakozásának támogatására
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság és a
városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az elıterjesztés elfogadását.
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Kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Szabó István megjegyezte, hogy tisztában vannak azzal, hogy az év 365 napjának a
motorizációval való terhelését nem oldja meg ez az egyetlen nap. A határozati javaslatban az
szerepel, hogy szeptember 22-én jelöljön ki a város egy útvonalat, amely alkalmas arra, hogy
fölhívják a figyelmet az autózás által okozott káros hatásokra. A legalkalmasabb útvonal
kiválasztása még nem történt meg, de úgy gondolja a Baross utca, Szapáry út és Gólya ABC
közötti szakasza – figyelemfelhívás céljából – egyetlen napra, alkalmas erre.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

208/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az „Európai Autómentes
Nap”-hoz történı csatlakozásának támogatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja az Európai Mobilitási Hét keretében
megrendezésre kerülı Európai Autómentes Nap megszervezését, illetve felhatalmazza Szalay
Ferenc polgármestert az Európai Karta aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság
2. Az Európai Autómentes Nap keretében intézkedni szükséges egy ideiglenesen lezárt terület
kijelölésérıl, melyen 2008. szeptember 22-én csak gyalog, kerékpárral vagy
tömegközlekedési eszközök igénybevételével lehet közlekedni.
Határidı: 2008. augusztus 15.
Felelıs: Szabó István alpolgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság
3. Az Európai Autómentes Nap sikeres lebonyolítása érdekében a „Tiszta levegıt
mindenkinek” központi jelmondattal összhangban a tiszta közlekedési módok elımozdítását
célzó rendezvényeket kell szervezni.
Határidı: 2008. szeptember 22.
Felelıs: Szabó István alpolgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
4. Az Európai Autómentes Nap keretében megszervezésre kerülı elıadások, programok
költségének fedezetét biztosítani szükséges.
Határidı: 2008. augusztus 15.
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Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki 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 jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságának vezetıi
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

40. napirendi pont:
Határozati javaslat a 258/2006. (X.12.) sz. közgyőlési határozat módosításáról
Radócz Zoltán ismertette, hogy a törvény erejénél fogva Hegmanné Nemes Sára
alpolgármesternek is jár a költségtérítés. A hibát javítva, a pénzügyi bizottság egyhangúlag
támogatta az elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 18 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:

209/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési határozat
a 258/2006. (X.12.) sz. közgyőlési határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
18.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) A 258/2006. (X.12.) sz. közgyőlési határozat a következı 2.) ponttal egészül ki, és a
jelenlegi 2.) pont számozása 3.) pontra módosul:
„2.) Az Alpolgármester költségátalányát a mindenkori tiszteletdíja 20%-ának megfelelı
összegben állapítja meg.”
2.) Jelen határozat rendelkezéseit az Alpolgármester megválasztása napjától kell alkalmazni.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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41. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 14 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következı határozatot:

210/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a
- 184/2001. (IX.27.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- Z-62/2001. (VI.14.) sz. közgyőlési határozat 3., 5., 9. pontjai,
- 16/2002. (I.31.) sz. közgyőlési határozat 5. pontja,
- 86/2002. (IV.25.) sz. közgyőlési határozat 2., 5. pontjai,
- Z-3/2002. (I.31.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- Z-67/2002. (VI.27.) sz. közgyőlési határozat 5. pontja,
- Z-102/2002. (IX.26.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- Z-133/2002. (XII.19.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 2/2003. (I.30.) sz. közgyőlési határozat 3., 5. pontjai,
- 69/2003. (III.27.) sz. közgyőlési határozat mellékletét képezı Feladatterv V/2. pontja,
- 211/2003. (IX.25.) sz. közgyőlési határozat 1., 2., 3., 4. pontjai,
- 273/2003. (XI.27.) sz. közgyőlési határozat 1., 2., 2. sz. melléklet I/a., I/b., II/a., II/b., II/c.,
II/d., III/a., III/e., V/a., V/b. pontjai,
- 314/2003. (XII.18.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 324/2003. (XII.18.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 148/2004. (V.27.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 182/2004. (VI.24.) sz. közgyőlési határozat,
- 264/2004. (XI.25.) sz. közgyőlési határozat 5., 7. pontjai,
- 266/2004. (XI.25.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- Z-16/2004. (III.25.) sz. közgyőlési határozat 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11. pontjai,
- Z-26/2004. (IV.29.) sz. közgyőlési határozat 5. pontja,
- 10/2005. (I.27.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 11/2005. (I.27.) sz. közgyőlési határozat 5. pontja,
- 8/2008. (I.24.) sz. közgyőlési határozat 1. sz. melléklet 1/a. pontja,
- 25/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 61/2008. (III.20.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 92/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 4. pontja,
- 94/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1/d. pontja,
- 97/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 99/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat,
- 102/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2., 3. pontjai,
- 103/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1., 2. pontjai,
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- 104/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2. sz. melléklet 3. pontja,
- 106/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontja,
- 107/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 108/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 109/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 110/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 111/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 112/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 113/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 114/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 116/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III., IV. pontjai,
- 120/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1. pontja,
- 122/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat,
-138/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 139/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 141/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 142/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 143/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 144/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- 146/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat,
- 149/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 4. pontja,
- 155/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat III. pontja,
- Z-7/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 2. pontja,
- Z-9/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- Z-19/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- Z-21/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül a
- 184/2001. (IX.27.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- Z-62/2001. (VI.14.) sz. közgyőlési határozat 5. pontját,
- 16/2002. (I.31.) sz. közgyőlési határozat 5. pontját,
- Z-3/2002. (I.31.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját, illetve a határozat határidejébıl és
felelıs szövegrészébıl a „2.)” számozást,
- Z-102/2002. (IX.26.) sz. közgyőlési határozatból a „Határidı: 2.) pont vonatkozásában:
folyamatos 3.) pont vonatkozásában: 2003. február 28. Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A
határozat végrehajtásában közremőködik: a Városfejlesztési Fıosztály vezetıje”
szövegrészt,
- Z-133/2002. (XII.19.) sz. közgyőlési határozat 3. pontja,
- 2/2003. (I.30.) sz. közgyőlési határozat 3. a) pontjából Felelıs: polgármester Határidı:
2003. március 1., a bıvítés folyamatos Végrehajtásban közremőködik: Gazdasági és
Városfejlesztési Fıosztály Humán Közszolgáltatások Fıosztálya” szövegrészt,
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- 69/2003. (III.27.) sz. közgyőlési határozat V/2. pontja,
- 211/2003. (IX.25.) sz. közgyőlési határozat 1., 3. pontjait,
- 273/2003. (XI.27.) sz. közgyőlési határozat 1. pontjából a „Határidı: azonnal, majd
folyamatos Felelıs:polgármester A feladat végrehajtásában közremőködik: valamennyi
fıosztály” szövegrész, valamint a 2. pontjából a „Határidı: azonnal, majd folyamatos Felelıs:
polgármester A feladat végrehajtásában közremőködik: valamennyi fıosztály Civil
Szolgáltató Központ Civil Kerekasztalok” szövegrészt,
A határozat 2. sz. melléklete II./a pontjából a „Határidı: a civil stratégia elfogadását
követıen, folyamatos Felelıs: bizottsági elnökök Az elıkészítésben közremőködik: Humán
Közszolgáltatások Fıosztálya Szervezési és Jogi Fıosztály” szövegrész, a II/c. pontjából
pedig „Határidı: a civil stratégia elfogadását követıen, folyamatos Felelıs: polgármester Az
elıkészítésben közremőködik: Humán Közszolgáltatások Fıosztálya Szervezési és Jogi
Fıosztály Városi Civil Tanács” szövegrészt,
A 2. sz. melléklete II./b pontjából a „Határidı: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint, folyamatos Felelıs:
polgármester Az elıkészítésben közremőködik: Humán Közszolgáltatások Fıosztálya
Szervezési és Jogi Fıosztály Civil Kerekasztalok” szövegrészt,
A 2. sz. melléklete II/d pontjából a „Határidı: 2004. január 1., majd folyamatos Felelıs:
polgármester
bizottsági
elnökök
Az
elıkészítésben
közremőködik:Humán
Közszolgáltatások Fıosztálya Szervezési és Jogi Fıosztály Civil Kerekasztalok” szövegrészt,
A 2. sz. melléklete III/a pontjából a „Határidı: a 2004. évi költségvetés elfogadása, majd
folyamatos Felelıs: polgármester Az elıkészítésben közremőködik: Humán
Közszolgáltatások Fıosztálya Gazdasági és Városfejlesztési Fıosztály” szövegrészt,
- 314/2003. (XII.18.) sz. közgyőlési határozat 3. pontját,
- 324/2003. (XII.18.) sz. közgyőlési határozat 3. pontjából a Felelıs: Botka Lajoné
polgármester Dr. Krizsa Sándor jegyzı Határidı: folyamatos A határozat végrehajtásában
közremőködik: Gazdasági és Városfejlesztési Fıosztály Városüzemeltetési és Beruházási
Fıosztály Humán Közszolgáltatások Fıosztálya” szövegrészt,
- 148/2004. (V.27.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját, illetve a határozatból a „Határidı:
folyamatos Felelıs: Botka Lajosné polgármester A határozat végrehajtásában
közremőködik: Városüzemeltetési és Beruházási Fıosztály” szövegrészt,
- 182/2004. (VI.24.) sz. közgyőlési határozatot,
- 264/2004. (XI.25.) sz. közgyőlési határozat 7. pontjának határidejébıl a „2006. december
31. és” szövegrészt,
- Z-16/2004. (III.25.) sz. közgyőlési határozat 3., 5., 6., 7., 8. és 11. pontjait, valamint a
határozat 9. pontjából a „Felelıs: Szebeni László ügyvezetı igazgató Határidı: folyamatos”
szövegrészt,
- Z-26/2004. (IV.29.) sz. közgyőlési határozat 5. pontját,
- 10/2005. (I.27.) sz. közgyőlési határozat 3. pontját,
- 11/2005. (I.27.) sz. közgyőlési határozat 5. pontját,
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- 8/2008. (I.24.) sz. közgyőlési határozat 1. sz. melléklet 1/a. pontját,
- 25/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 3./ pontjából a Felelıs: Szalay Ferenc
polgármester Határidı a pályázat benyújtására:2008. május 31. Végrehajtásban
közremőködik: Humán és Városfejlesztési Igazgatóság” szövegrészt,
- 92/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 4. pontját,
- 94/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1/d. pontját,
- 97/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 99/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozatból az „és felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés-módosítás aláírására. Határidı:2008. május 31. Felelıs:Szalay Ferenc
polgármester A feladat végrehajtásában közremőködik: Humán Igazgatóság
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- 102/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2., 3. pontjait,
- 107/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 108/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 109/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 110/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 111/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 112/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 113/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
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Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 114/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 116/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat III. pontjából a „Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész és a IV.
pontot,
- 120/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 1. pontjából a „A játszótér felújítási és építési
program végrehajtására vonatkozó közbeszerzési eljárást meg kell indítani. Határidı:
évenként a költségvetési rendelet elfogadása a közbeszerzési eljárás megindítása: 2008. május
15. Felelıs: Szalay Ferenc polgármester Végrehajtásban közremőködik: Mőszaki
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- 122/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozatból az „és felhatalmazza Szalay Ferenc
polgármestert az aláírásra. Határidı: 2008. május 5. Végrehajtásban közremőködik:
Mőszaki Igazgatóság” szövegrészt,
-138/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 139/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 141/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 142/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 143/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 144/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- 146/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozatból a „Határidı: azonnal Felelıs: Ondrék Róbert
kuratórium elnöke A határozat végrehajtásában közremőködik: Mőszaki Igazgatóság
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- 149/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat 4. pontját,
- 155/2008. (V.29.) sz. közgyőlési határozat III. pontját,
- Z-7/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 2. pontját,
- Z-19/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 3. pontját,
- Z-21/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozatból a „Felelıs: Szalay Ferenc polgármester
Határidı: a lakásbérleti szerzıdés megkötésére 2008. május 31. Feladat végrehajtásában
közremőködik: A Szociális Támogatások Osztálya koordinálásában a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei” szövegrészt
hatályon kívül helyezi.
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3. A beszámolóval érintett határozatok közül az alábbi határozatok határidejét a
következık szerint módosítja:
Határozatok száma:

Új határidı:

Z-62/2001. (VI.14.) sz. közgyőlési határozat 3. pont
9. pont

évente szeptember 30.
évente december 31.

Z-67/2002. (VI.27.) sz. közgyőlési határozat 5. pont

minden év május 25.

2/2003. (I.30.) sz. közgyőlési határozat 5. pont
273/2003. (XI.27.) sz. közgyőlési határozat 2. sz.
melléklet I/a., I/b. pontok
III/e. pont
V/a. pont
V/b. pont

2009. február 28.

2009. április 30.
2009. évi költségvetés elfogadása
2009. december 31.
2009. március 31.

61/2008. (III.20.) sz. közgyőlési határozat 3. pont
103/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 2. pont
106/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozat 3. pont
Értesülnek:

2008. június 30.
2008. június 25.
2008. június 30.

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

42. napirendi pont:
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, tárgyalásokról
Szalay Ferenc ismertette, hogy a határozati javaslat kiegészül a következı 10-es ponttal.
„10./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2007-TU-ÉAL-3-07-07-1 azonosítójú, „A
Szolnoki kistérség turisztikai ismertségét növelı DVD készítése” elnevezéső projekt
összköltségének csökkenése következtében, az arányosított támogatásnak megfelelıen 16.000
Ft-ról lemond.”
Kérte a kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. A kiegészítés a tájékoztató mögött található a
korábban ismertetett címen.
Kérdés, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyőlése – határozathozatalkor jelenlévı képviselık száma 18 fı – 14 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következı határozatot:
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211/2008. (VI.19.) sz. közgyőlési h a t á r o z a t
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, tárgyalásokról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) d.) pontja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 141. § (2) bekezdés m.) pontja, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR rendelet
alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót.
2./ Megismerte és tudomásul vette a határozat mellékletét képezı 1-8. számú szerzıdéseket.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a városgazdálkodási bizottság kezdeményezésére
az alábbi alapítványok meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a 2008. évi
költségvetési rendeletben szereplı Környezetvédelmi Alap terhére.
- CURIE Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztı Alapítvány környezeti
nevelést segítı programok szervezése

100 000,- Ft

- Szent György Alapítvány önjáró főnyíró vásárlása

100 000,- Ft

Csicsergı Óvodai Alapítvány Környezetbarát napok, Madármegfigyelı hét,
Növényfürkészı nap, Állatfürkészı nap megrendezése

50 000,- Ft

„Értelmes Életért” Alapítvány tábor megrendezése

50 000,- Ft

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az oktatási bizottság kezdeményezésére az alábbi
alapítványok meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a 2008. évi költségvetési
rendeletben szereplı Oktatási célú támogatás terhére.
- Az Értelmes Életért "Alapítvány Fogyatékosok személyiségfejlesztése kutyaterápiával
30000.- Ft (heti egy foglalkozásra).
- Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány Szabadidıs tevékenység hátrányos
helyzető gyerekeknek 60000,.- Ft (terembérlet, felügyelet).
5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az oktatási bizottság kezdeményezésére az alábbi
alapítvány meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a 2008. évi költségvetési
rendeletben szereplı Közmővelıdési célú támogatás terhére.
- Új Színházért Alapítvány, Esı c. irodalmi lap megjelentetése és a mőködéséhez kapcsolódó
rendezvények 150.000. Ft
6./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az egészségügyi, szociális és sport bizottság
kezdeményezésére az alábbi alapítványok meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a
2008. évi költségvetési rendeletben szereplı Egészségügyi célú támogatás terhére .
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- Az „Értelmes Életért" Alapítvány részére „Patkoló" - terápiás lovasoktatási program,
értelmi fogyatékosságokkal és/vagy autizmussal együtt élı tanulók részére. Mozgáskoordinációs zavarok leépítése, enyhítése, az alapvetı mozgáskészség fejlesztése, a kondíció
megalapozása, tartási hibák mellızése és/vagy javítása, másodlagos pszichés károsodások
megelızése állandó élményszerzésen keresztül – 50.000,- Ft.
- Miért ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány részére. – Belılem csak egy van. Cél
olyan, az egészségfejlesztés témakörébe tartozó beszélgetés sorozat indítása, amely a
fiatalokat egészségtudatos magatartásra ösztönzi. – 50.000,- Ft
- Életmóddal az Egészségért Alapítvány részére a Szolnoki Ellen Gould White Életreform
Klub mőködésének és programjainak támogatása. Egészséges életmódra nevelés, minél több
érdeklıdıvel megismertetni a szerveink rendeltetését, hogy azok miként befolyásolják
egymás egészséges mőködését, az érdeklıdık figyelmének felkeltése a lélek és a test
kölcsönhatásaira. – 40.000,- Ft
- „Érteni Egymást” Alapítvány részére – Természetesen, egészségesen! Cél a tanulók a
gyakorlatban is tudják alkalmazni az egészséges életmód alapjait, váljék mindennapi életük
részévé a testmozgás és az egészséges táplálkozás. – 30.000,- Ft
- Kikelet Alapítvány részére – „Kisgyermekek egészségéért”. A Városmajor úti Bölcsıdében
mőködı inhalációs klímahelyiség folyamatos üzemeltetéséhez szükséges klímaoldat vásárlása
60.000,- Ft
- A Lakosság Egészségéért Alapítvány részére – „Munkahelyi szőrıvizsgálatok” Az aktív,
munkahellyel rendelkezı lakosság szőrıvizsgálatának megvalósítása munkaidıben, a
munkavégzésük helyszínén. A szőrıvizsgálatokon túl tájékoztatás, információk átadása az
egészséges életmódról, a betegségekrıl és azok megelızésérıl. – 50.000,- Ft
- Egészségünkért Alapítvány részére – Mentális egészségvédelem: a burnout megelızése –
26.000,- Ft
- Fényforrás Alapítvány, Faragó Péterné részére
35.000,- Ft

– „Vakos életre felkészülés” 2008. –

7./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az egészségügyi, szociális és sport bizottság
kezdeményezésére az alábbi alapítványok meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a
2008. évi költségvetési rendeletben szereplı Civil feladatok támogatása terhére.
- Szolnok Jövıjéért Alapítvány részére – Internet használat, bérleti díj, főtés költség, áramdíj
40.000,- Ft
- Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány részére
költség, könyvelési díj – 30.000,- Ft

– kommunikációs

- Kıvári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért részére– kommunikációs költség, bérleti díj,
irodaszer, posta, nyomtatópatron, fénymásolás költsége, megbízási díj – 50.000,- Ft

200

- Szandaszılısi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére – fénymásolópapír, irodaszer,
fénymásoló kazetta, dekorációs háttéranyag, cd, kézmőves foglalkozáshoz anyagok – 10.000,Ft
- Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére – anyagköltség, nyomtatvány, irodaszer,
anyagjellegő szolgáltatás, számítógép, reprezentációs költség – 10.000,- Ft
- Fényforrás Alapítvány részére – bérleti díj, kommunikációs költség – 20.000,- Ft
- Szandaszılıs Táncegyüttes Alapítvány részére – irodaszerek, szóróanyagok készítése,
nyomtatópatron – 30.000,- Ft
- Munkácsy úti Óvodáért Alapítvány részére – festékpatron és nyomtatópapír vásárlás –
10.000,- Ft
- Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány
40.000,- Ft

részére – eszközbeszerzés, fénymásoló –

- Kikelet Alapítvány részére – irodabútor vásárlás, kommunikációs költség, bérleti díj, egyéb
személyi jellegő kifizetés, egyéb: irodaszer, karbantartási díjak – 10.000,- Ft
- Az „Értelmes Életért” Alapítvány részére – információs anyag megjelentetésének költsége
– 30.000,- Ft
- A Lakosság Egészségéért Alapítvány részére – triglicerid mérımőszer, tesztcsík,
vérnyomásmérı vásárlása – 35.000,- Ft
- TESZ-VESZ Ifjúsági és Gyermekalapítvány részére – kommunikációs költség, bérleti díj,
egyéb költség, irodaszer – 20.000,- Ft
- „Eszterlánc” Alapítvány
10.000,- Ft

részére – számítógép billentyőzet, egér, nyomtató patron –

- Liget úti Óvodáért Közhasznú Alapítvány részére – irodaszer, nyomtató, karbantartási díj –
10.000,- Ft
- „Szolnoki Idısek Otthonaiban Élıkért és Dolgozókért” Alapítvány részére
nyomdaköltség, nyomtató patron – 20.000,- Ft

–

- „Esélyt a hátrányos helyzető embereknek” Alapítvány részére – színes lézernyomtató
vásárlása, scanner vásárlása – 30.000,- Ft

8./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése az egészségügyi, szociális és sport bizottság
kezdeményezésére az alábbi alapítványok meghatározott összegő támogatását hagyja jóvá a
2008. évi költségvetési rendeletben szereplı Szociális célú támogatása terhére
- Szolnok Jövıjéért Alapítvány részére - "Irgalom" Utcai szociális munka szolgáltatása,
Szolnok város településen. Téli krízis és nyári ellátás Szolnok városban. – 65.000,- Ft
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- Szociális Foglalkoztató Intézet Gondozotti Közösségéért Alapítvány részére – „Fedezd fel
Magyarországot!” túraprogram – 60.000,- Ft
- „Esélyt a hátrányos helyzető embereknek” Alapítvány részére
csillagok helyszínére fogyatékkal élı fiataloknak. – 50.000,- Ft

– Kirándulás az Egri

9./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítványt a 2008. július 15-20. között rendezendı XIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
tusnádfürdıi megrendezéséhez - a Várospolitika szakfeladatból szerzıdés alapján 100.000 Ft
támogatásban részesíti.

10./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2007-TU-ÉAL-3-07-07-1 azonosítójú, „A
Szolnoki kistérség turisztikai ismertségét növelı DVD készítése” elnevezéső projekt
összköltségének csökkenése következtében, az arányosított támogatásnak megfelelıen 16.000
Ft-ról lemond.

11./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a polgármestert a „Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése” c. projekt
keretében létrejött rendszer support szerzıdésének megkötése tárgyában a közbeszerzési
eljárás megindítására, valamint a bankgarancia visszafizetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyzı
A határozattal érintettek, a Polgármesteri Hivatal igazgatói által
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Szalay Ferenc bejelentette, hogy a Közgyőlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdıdött 9,00 órakor, befejezıdött 16,00 órakor.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyzı
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A közgyőlési jegyzıkönyv 1. sz. melléklete

a 2008. június 19-i közgyőlésre pótlólagosan megküldött anyagok
jegyzéke
3. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Elıadó: dr. Szakali Erzsébet jegyzı

4. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés a hirdetı berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

5. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés a 104/2008. (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott „Szolnok Hazavár
Program” Cselekvési Tervének végrehajtására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

6. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés a "Szolnok Hazavár Program" keretén belül a mikrohitel önkormányzat általi
kamattámogatásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

7. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés a Szolnok Városi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

8. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés a „Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata alapításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 363/2005. (IX.22.) sz. közgyőlési határozat módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

9. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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10. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés a Szolnoki Építési Szabályzat és Építési Szabályozási Terv módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

20. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrás átadására a Szolnoki
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére
Elıadó: Dr.Kállai Mária alpolgármester

21. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés a Szolnok Város Jövıje Közalapítvány által megvalósítandó szobrok Kossuth
térre való kihelyezésére
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
• Köztéri szobrok elhelyezési terve
22. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés Szolnok város területén létesülı új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történı részvételének véleményezésére
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

23. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés prevenciós célú, betegségmegelızı védıoltások biztosításával kapcsolatos,
közérdekő célra történı kötelezettségvállalásról szóló támogatási szerzıdés jóváhagyására,
valamint közbeszerzési eljárás lefolytatására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

28. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés az Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

29. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó
pályázat kiírására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

30. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek – Jubileum tér 5. felújítása
tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
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31. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 16 település gesztora és a
Magyar Turizmus Zrt. között kötendı csípıszúnyog elleni 2008. évi védekezés támogatás
elfogadásának jóváhagyására
Elıadó: Szabó István alpolgármester

33. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés a Szolnok, belterületi 731/1 és 731/2 hrsz-ú ingatlanok (Mester úti laktanya)
hasznosítására vonatkozó feladatok meghatározására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

34. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés a 0937/115 hrsz.-ú, Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát képezı ingatlan
használatba adására létrejött megállapodás módosításának jóváhagyására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

35. napirendi pont (Meghívóban nem szereplı napirend)
Elıterjesztés települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerzıdés módosítására
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

41. napirendi pont (pótlólagos)
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyzı

42. napirendi pont (pótlólagos)
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, tárgyalásokról
Elıadó: Szalay Ferenc polgármester

Zárt:
2. napirendi ponthoz:
Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségétıl „Szolnok díszpolgára” cím
odaítélésére

4. napirendi pont (pótlólagos)
Elıterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ALFA-NOVA Kft. között
létrejött koncessziós szerzıdés módosítására
Elıadó: Szabó István alpolgármester
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A közgyőlési jegyzıkönyv 2. sz. melléklete

a 2008. június 19-i közgyőlés ülése elıtt a http://kozgyules.szolnok.hu
címre felhelyezett anyagok
jegyzéke
Nyílt ülésre:
A 2008. június 19-i közgyőlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke
Határozati javaslat a közgyőlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról
Határozati javaslat a 2008. június 19-i munkaterv szerinti közgyőlés nyílt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Határozati javaslat a 2008. június 19-i munkaterv szerinti közgyőlés zárt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Napirend elıtt benyújtott kérdések:
Csala Sándor Péter, Dr.Nagy Rózsa, Pálmai László, Dr.Nemes András, Palla Béla, Vörös
Ádám, Dr.Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Radócz Zoltán, Dr.Póta Sándor, Bozsányi
István, Tasnádi Zoltán, Dr.Szegedi Károly
4. napirendi ponthoz:
Elıterjesztés a hirdetı berendezések és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének
szabályozásáról szóló rendelet megalkotása (Módosított)
9. napirendi ponthoz:
Elıterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
• Kiegészítés
11. napirendi pontként:
a Szolnok város helyi parkolási rendjérıl szóló 17/2001.(V.24.) KR. sz. rendelet
módosításáról szóló 21/2008.(V.30.) KR. rendelet módosítására
19. napirendi ponthoz:
Elıterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Tervének elfogadására (Módosított)
43. napirendi ponthoz:
Elıterjesztés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerzıdés módosítására
• Az ügyvezetı-igazgató hozzájáruló nyilatkozata a keretszerzıdés
módosításához
• A felügyelıbizottság hozzájáruló nyilatkozata a keretszerzıdés módosításához
45. napirendi pontként:
Határozati javaslat a 258/2006. (X.12.) sz. közgyőlési határozat módosításáról

