JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 24-i soron
kívüli nyílt üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak: Bagdi Sándorné, Bozsányi István, Csala Sándor Péter, Csák László, Dr. Füle
István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Kerék
Gyula, Dr. Kovács László, Dr. Nemes András, Pálmai László, Palla Béla, Dr. Póta Sándor,
Szalay Ferenc, Dr. Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné, Vörös Ádám
képviselők (20 fő)
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: Bánóczy
Lajos, Dr. Bozó Andrea, Dr. Kállai Mária, Dr. Nagy Rózsa, Radócz Zoltán, Szabó István, Dr.
Szegedi Károly képviselők (7 fő)
Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr.Szakali Erzsébet jegyző, Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Pintér László, a Városi Civil Tanács delegáltja
Kéri József, Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatók, Fodor György, Csikós Sándor, Romhányi
Beáta, Szabó Róza, Simon Gábor, Dr. Lédeczi Barnabás osztályvezetők, Dr. Urbán Ildikó
szakmai tanácsadó, Deák Sándor vezető-főtanácsos, Vincze Lajos vezető-tanácsos
A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
1. napirendi pontnál: Csapó Ágnes pénzügyi szakértő,
Andrási Imre ügyvezető igazgató
3. napirendi pontnál: Hajdú Ágnes igazgató
4. napirendi pontnál: Dr. Kovácsné Okler Edit igazgató
9. napirendi pontnál: Somogyiné Tálas Anikó óvodavezető
Érdeklődő állampolgár: 5 fő
Szalay Ferenc köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket,
meghívottakat.
Szomorú kötelességének eleget téve tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pótolhatatlan veszteség
érte Szolnok város oktatási rendszerét a tegnapi napon. A Verseghy Ferenc Gimnázium
legendás pedagógusa, generációk szeretett és tisztelt tanára, Papp Alice elhunyt. A sors furcsa
fintora, hogy éppen 89. születésnapján adta át lelkét Teremtőjének.
Papp Alice 1919-ben született Kővágóörsön. Kivételes tehetségének köszönhetően felvették a
Pázmány Péter Egyetemre, ám szembetegsége miatt végül nem kezdhette meg tanulmányait.
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Azonban az ifjú hölgyben oly erős volt a pedagógusi pálya iránti elkötelezettség, hogy nem
törődött egészségügyi problémájával, s Debrecenben végül magyar-német szakon
megszerezte tanári diplomáját. A Verseghy Ferenc Gimnáziumban 1959-től egészen
nyugdíjba vonulásáig, sőt, még azon túl is tanított. Óráin gyakran járta a maga útját, nem
törődött azzal, hogy tiltották neki, ő mégis tanította Kosztolányit és Madáchot, elvei mellett
karakánul kiállt. Tanítványaiból gondolkodó, vitázni, érvelni kész embereket nevelt. Ahogyan
ő fogalmazta meg: „a diákok az óráimon el is mondhatták véleményüket. Imádtam, ha
vitatkoznak velem, mert az azt jelentette számomra, hogy a gyerek gondolkodik.”
Különleges pályafutásának elismeréseként 2002-ben megkapta Szolnok Megyei Jogú Város
Pedagógiai Díját. Szolnok Város nevében mély gyászát fejezte ki.
A megemlékezést követően ismertette, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 19 fő
képviselő, a Közgyűlés határozatképes.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. § (5) bekezdése szerint
„halaszthatatlan vagy határidőhöz kötött döntéshozatalt igénylő előterjesztés(ek) tárgyalására
soron kívüli ülést kell összehívni.
A soron kívüli ülés összehívásának indoka döntően várospolitikailag fontos
vagyonhasznosítási, illetve pályázati határidőhöz kötött döntések meghozatala.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az ülés előtt kiosztott előterjesztések, határozati javaslatok
jegyzékét a képviselők az ülés előtt megkapták, mely a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Kérdés a napirendi javaslattal, sorrenddel kapcsolatban nem hangzott el,
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 18 fő - 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

212/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Közgyűlés 2008. július 24-i soron kívüli ülése nyílt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 9. § (5), 12. § (3), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a 2008. július
24-i soron kívüli nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
N a p i r e n d e k:
Nyílt ülésen:
1./ Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a
Szolnoki Ipari Park fejlesztéséhez szükséges források megteremtésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2./ Előterjesztés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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3./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló 188/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
4./ Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
5./ Előterjesztés a Tengertánc-II Program „A népművészeti és hagyományőrző alkotóházak,
nyitott műhelyek megújulásaként, infrastrukturális- és eszközfejlesztésre” című pályázat
benyújtásáról, az önerő biztosításáról szóló 60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
6./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társadalmi Megújulás
Operatív Program TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 193/2008. (VI.19.) sz.
közgyűlési határozat módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
7./ Előterjesztés a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 1.2.1/08/1 kódszámú
Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat 1. és 2. fordulója közötti előkészítő
tevékenység költségeinek biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
8./ Előterjesztés alapítványok támogatására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
9./ Előterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz-ú ingatlan Szolnoki
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
10./ Előterjesztés a Munkácsy úti óvoda bővítéséhez szükséges pénzügyi forrás
átcsoportosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
11./ Határozati javaslat Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának
végrehajtásáról szóló 120/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
12./ Előterjesztés a "Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért" célprogram végrehajtására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
13./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért” célprogram keretében köztéri műalkotások restaurálására,
létesítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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14./ Előterjesztés a Szolnok Város Jövője Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezéséről szóló 190/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
15./ Határozati javaslat Alpolgármesteri tisztség ellátásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
a pénzügyi bizottsági ülést levezető elnök
Értesülnek
:

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

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 18 fő - 18 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

213/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Közgyűlés 2008. július 24-i soron kívüli ülése zárt
jóváhagyásáról

napirendjének

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése alapján, valamint Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
a 2008. július 24-i soron kívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
Zárt ülésen:
1./ Előterjesztés a Szolnok, Templom u. 15. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 4., fsz. 6. sz. alatti „lakás”
megnevezésű ingatlan, valamint a fsz. 7. sz. alatti „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan
pályázati eljárás keretében történő elidegenítésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
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Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a képviselők helyben
Szalay Ferenc: A mai ülésre napirend előtti kérdést nyújtott be az SZMSZ 31. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, (legkésőbb a Közgyűlést megelőző 2. munkanap
12,00 óráig) Csala Sándor Péter képviselő.
Csala Sándor Péter: A kérdés ismertetése előtt pontosításokat tett, mely szerint:
- a napirend előtti kérdés címzettje Szalay Ferenc polgármester,
- nem képviselő, hanem képviselői kérdésről van szó.
A városban korábban jelentős hagyományokkal rendelkező sportágak, és azok területei
látványos leépülésen estek át. Kérdése Szolnok városában a legnagyobb hagyományokkal
rendelkező sportághoz kapcsolódik, ez pedig a vitorlázó repülés. A városban működött két
egyesület, de ez év nyarától már nem. Arra szeretne választ kapni, hogy ismert-e ez a
probléma, és történtek-e lépések a sportág megszüntetése ellen.
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy vannak még sportágak, mint például az úszás,
vízilabda, labdarúgás, amelyek még működnek a városban. A vitorlázó repülő sportág
speciális terület, melynek sporteszköz, és sportszer igénye van. A szandai repülőtér
tulajdonosa a Magyar Honvédség, bérlője pedig a két klub volt. Az egyik a Szolnoki Repülő,
a másik pedig a Honvéd Sportrepülő Egyesület. A honvédség és a két egyesület a mai napig
nem tudott megegyezni a repülőtér későbbi használatáról. A város polgármestereként levélben
megkereste Szekeres Imre minisztert, és az iránt érdeklődött, hogy tud-e megoldást erre az
állapotra. Válasz még nem érkezett, de amennyiben reagálnak a levélre, úgy a tájékoztatást
azonnal meg fogja adni a Közgyűlésnek. Elmondta még, hogy olyan információval
rendelkezik, miszerint a repülőtér engedélyezési folyamata negatív irányt vett, tehát ezt a
repülőteret nem lehet repülőtérként használni a két civil szervezetnek. Az említett levélben
megfogalmazásra került az a kérés is, hogy vissza kell térni erre a témakörre, valamint kapja
meg a működési engedélyt a repülőtér, és kapjon lehetőséget a két civil szervezet a terület
bérlésére. A városnak fontos, hogy a két egyesület működjön, de azt is látni kell, hogy eléggé
költségigényes sportágról van szó. A pénzügyi támogatás eddig pályázatokból volt biztosított.
Ebben az évben viszont nem pályáztak semmilyen forrásból a várostól.
Csala Sándor Péter: Várja a miniszter levelét, a választ elfogadta. Elmondta, hogy a
Szolnoki Repülő Egyesület kiköltözött Kenderesre, ahol folytatják tevékenységüket, de
mindféleképpen jó volna, ha az egyesület visszakerülne Szolnokra.
Csák László: Több megkeresés és jelzés érkezett hozzá a Rákóczi út – Tisza híd felöli részen
lakóktól. A tartós és nagymennyiségű esőzéseket követően olyan vízmennyiség zúdult le,
hogy több utcában is magas vízállás jelent meg. Nincs külön esővíz és szennyvízelvezető
rendszere a városnak, aminek következménye, hogy a szennyvíz is megjelenik az utcákon. A
kérdése az, hogy van-e olyan szükségmegoldás, amivel ezt a problémát kezelni lehet.
Amennyiben most választ nem kap, kérte hogy írásban kerüljön erre sor.
Szalay Ferenc: A város több területéről jelezték a problémát, hiszen ekkora vízmennyiséget
ami most esett, nem tudja elnyelni a csatornahálózat. A megoldás az lenne, ha külön lenne
választva a csapadékvíz-elvezetés és a szennyvíz-elvezetés. Normál csapadékmennyiséget
elvezet a rendszer. Olyan beruházást igényel a megoldás, ami jelentősen terhelné a város
költségvetését. Úgy ítéli meg, hogy a felvetett probléma kezelésére, megoldására pályázati
forrást kell keresni. Megnyugtató választ most nem tudott adni, de az biztos, hogy a
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tűzoltóság minden ilyen jellegű hívásra azonnal reagál és kimegy. Egyébként a tűzoltóságot
meg lehet kérni arra, hogy fújják át, és tisztítsák ki a vízelvezető rendszereket.
Csák László szakmai választ kért és egyben felhívta a figyelmet, hogy a Büge út – Meder út
legmélyebb pontja Szolnok városnak, ezért ez a terület fokozottan ki van téve a szennyvíz
megjelenésének nagyobb esőzés esetén. Amennyiben rövidebb távú megoldás lehetséges,
akkor erről kérne tájékoztatást.
Szalay Ferenc: A kérdésre a választ írásban is megadja.
Csala Sándor Péter: Második éve már, hogy a Damjanich uszoda nem működik. Várhatóan
az év végén – a rendezési terv hatálybalépésével - megkezdődhet a beruházás. A mostani,
elgazosodott területen áll Hasznos István, kiváló sportember bronz mellszobra, valamint egy
emléktábla, ami a kiváló sportolókról való megemlékezés jelképe. Vannak-e elképzelések,
hogy ez a szobor biztonságba, illetve méltó helyre kerüljön?
Szalay Ferenc: A strandon belül őrzővédő szolgálat működik. Terveik szerint ez a szobor az
új uszodába kap helyet az emléktáblával együtt.

1. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Ipari Park Kft pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez az Ipari
Park fejlesztéséhez szükséges források megteremtésére
Szalay Ferenc ismertette, hogy az előterjesztést a közgyűlést megelőzően a pénzügyi
bizottság tárgyalta. Felkérte Dr. Kovács Lászlót a pénzügyi bizottság levezető elnökét a
bizottsági határozat ismertetésére.
Dr. Kovács László: A pénzügyi bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Hegmanné Nemes Sára a határozati javaslat 8. pontját az alábbiak szerint pontosította:
„A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Z-52/2007. (VI.21.), a Z-66/2007. (VII.12.) határozat
2., 3. pontjait és a Z-118/2007. (XII.13.), Z-34/2008. (VI.19.) számú közgyűlési
határozatokat.”
Emlékeztetett arra, hogy az Ipari Park Kft. pénzügyi helyzetének problémái minden
költségvetés tárgyalásakor megjelennek. A pénzügyi bizottság javaslatára 2008. január
hónapban egy részletes, átfogó jelentés készült, amely megvizsgálta a kötelezettségeket és a
fejlesztésekhez szükséges forrásokat. Az Ipari Park Kft. előnytelen pénzügyi szerződéseit
„örökölték”, amelyek elsősorban a rossz visszafizetési ütemből, és a jelenleg ismert
kamatfelárakhoz képest előnytelen kamatfelárból származnak, amelyek komoly nehézségeket
okoznak az önkormányzatnak, hiszen a Kft. mögött, a tulajdonos önkormányzat áll
készfizetőkezesként. A Közgyűlés úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni azt a lehetőséget,
hogy milyen módon lehet ezt jobb pénzügyi lehetőségekre váltani. A január – februári
nemzetközi, illetve magyarországi pénzpiaci helyzet meglehetősen előnytelen volt. Ebben az
időszakban, amikor ismert volt, hogy forrást kell biztosítani az Ipari Park Kft. meglévő
hiteleinek kiváltásához, illetve a lízingszerződés maradványértékének finanszírozásához, a
vállalt 1,0 milliárd forintos közműfejlesztéshez szükség forrás biztosításához, akkor azt nem
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tudta az önkormányzat megtenni, hiszen a pénzintézetektől is olyan jelzések érkeztek, hogy
csak előnytelen kamatfelárral és előnytelen feltételekkel lehet azt végrehajtani.
Amennyiben elérkezne az az elfogadható pénzügyi helyzet, amellyel elérhető lenne, egy jó
kamatfelár, – kötvény kibocsátással – ezt a lehetősége értékelik, melyről a Közgyűlést
tájékoztatják. A nyári időszakban – figyelembe véve a forint és kamaterősödést – egy olyan
helyzet alakult ki, hogy úgy tűnik a pénzintézetek részéről az ajánlások azt mutatják, hogy jó
kamatfelárral tudna az önkormányzat kötvényt kibocsátani, aminek kizárólag egy célja van, az
Ipari Park pénzügyi helyzetének rendezése a további fejlesztésekhez. Az Ipari Park adóssága
– hitel- és lízingszerződésekből származik – 1,4 milliárd forint körüli összeg, amihez kb. 400
millió forintos költségkamat tartozik. Ennek az adósságnak a forrását teremti meg az
önkormányzat azzal együtt, hogy már a lízingszerződés megkötésekor látszott, hogy a
lízingtárgy – az egyik jelenleg bérelt ingatlan lízingelését jelenti – 300 millió forintos
maradványértékére sincs forrás. A meglévő kötelezettségekre és a további fejlesztések
forrásául is kötvény kibocsátását javasolja az önkormányzat 2,0 milliárd forint értékben, amit
devizanemben svájci frankban szeretne kibocsátani. A pénzügyi tanácsadó modellezett olyan
helyzetet, hogy mi az az adósságszolgálat, amit az önkormányzat elbír, azért hogy az Ipari
Park kötelezettségeit, illetve a jelenlegi kötvénykibocsátás kötelezettségeit fizesse és mi az a
futamidő, amin belül számolni lehet még egy elfogadható, költségvetés szempontjából
beszámítható kamatfelárral, illetve visszafizetési ütemmel. A 2,0 milliárd forintos
kötvénykibocsátásra – a jelenlegi adósságra, fejlesztésre – kb. 600 millió forintos költség
számítandó. A 600 millió forint, a 2,0 milliárd forint adósságnak lenne a költsége, egy
rendkívül jó visszafizetési ütemezésben. A 2019. évig tartó lízing visszafizetési kötelezettség
ugyan úgy az önkormányzatot terhelné, ami minden évben a költségvetésben is látható, hiszen
az önkormányzat ezt tagi kölcsön formájában biztosítja az Ipari Park számára.
Keményfeltételek kiszabására került sor az irányba, hogy az Ipari Park gazdálkodása során
befolyt extra, vagy pluszbevételeket, amelyek telekértékesítésből származhatnak, azt egy
elkülönített számlán kell kezelni, ahogy a jelenlegi kötvénykibocsátásból származó 600 millió
forintos összegben meghatározott fejlesztési célú pénzeszközt. Ez azt jelenti, hogy az Ipari
Park üzleti tervében az elfogadottak szerint a működési költségeire megkapja a fedezetet.
Azokat a bevételeket, amelyek telekértékesítésből származnak, erre az Ipari Park Fejlesztési
Alap elnevezésű számlájára kell helyezni és forrást biztosítani a későbbi fejlesztésekhez. Az
Ipar Park gazdálkodása kapcsán ismert volt az, hogy az Ipari Park Kft. pénzügyi helyzete
sajátos. A közműfejlesztéseket, a betelepülőkkel kapcsolattartást végez, viszont a
telekvásárlás és a telek közművesítés költségeit minden esetben az önkormányzat biztosítja
számára, de az adósság az Ipari Park Kft.-t terheli. A bevételek az önkormányzatnál
jelentkeznek, helyi adóbevétel, többlet-adóbevétel formájában. Kiszámításra került, hogy a
2,0 milliárd forintos összeg, amely forrást fog biztosítani a közműfejlesztéshez, a 2019-től
várhatóan befolyó plusz 250-300 millió forintos helyi adó bevételtöbbletből finanszírozható,
fizethető lehet. A meglévő kötvényállománynak a megfelelő kamatoztatása, hozamok
szerzése csökkenti azt a kamatköltséget, amely most is felmerül az önkormányzat számára.
Most van az a pillanat, amikor jó kondíciókkal lehetne kötvényt kibocsátani, pluszforráshoz
jutni az Ipari Park számára. Az, hogy miért ez a jó megoldás, már korábban is elmondta, hogy
a kötvénykibocsátásnál megversenyeztetik a bankokat, szigorú szabályok szerint kérnek be
árajánlatot, viszont azt is meg lehet tenni, hogy az önkormányzat eláll a kötvénykibocsátástól
abban az esetben, ha még sem tudnak a bankok jó ajánlatot tenni. Kérte az előterjesztés
elfogadását.
K é r d é s e k:
Csák László: Van-e olyan szabad forrása az önkormányzatnak amit el lehet költeni, újabb
kötvénykibocsátás nélkül? A jelenlegi konstrukció hozta-e az elvárt eredményt?
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Tóth Ferenc: Az előterjesztésben is szerepel, hogy a 2004. évben megkötött pénzügyi
lízingszerződés előnytelen. A kérdése az, hogy már akkor is előnytelen volt, amikor a
szerződés megkötésre került? Ismert, hogy a devizában történő hitel, illetve a
kötvénykonstrukció árfolyamkockázatot hordoz magával, valamint az is ismert, hogy a forint
jelenleg az árfolyamban az erősebb oldalán van, tehát adott esetben az elkövetkezendő időben
egy kb. 10-15%-os gyengülés, automatikusan ennyivel fogja növelni a kötelezettséget a
visszafizetésnél. Kérdése az, hogy ezeket figyelembe véve az időzítés megfelelő-e, vagy nem
lenne célszerűbb várni ezzel? A korábban megkötött lízingszerződés volumenét tekintve,
mekkora kötelezettséget jelent, amit most gyakorlatilag kivált az önkormányzat egy újabb
pénzügyi tranzakcióval?
Kéri József: Csák László kérdésére elmondta, hogy nincs szabad forrás, amit el lehetne
költeni. A Közgyűlés elfogadta az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amiben megjelölte
azokat a prioritásokat, amelyek a „kötelező” fejlesztési irányokat tartalmazza. Az első
kötvénykibocsátáskor ezeknek a prioritását fogalmazta meg a döntéskor. A konkrét
feladatokra történő felhasználás a Közgyűlés egyedi döntése alapján történik. Az elvárt
eredménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a 2007. év júniusában kibocsátott kötvénynek két
kezelési módja volt. Az egyik mód, hogy szabad rendeltetésű forrásokkal különböző határidős
ügyletekkel, befektetésekkel, lekötésekkel generálnak forrást. A másik mód pedig, hogy
hosszabb távon, későbbi időben felhasználható forrásokat, egy kiváló szakavatott pénzintézet
szakirányú csapata kezel majd egy komoly összeget, egy megadott – a pénzügyi bizottság
által elfogadott – konstrukcióban. Az utóbbi mód nem hozta az elvárt eredményeket. Több
egyeztetést követően az a döntés született, hogy változtatni kell a konstrukción. A befektetési
alapból kijön három olyan kötvénycsomag, amely más kezelési forrásban – saját – kezelve
jobb eredmény hozható, ugyanis ebben az időszakban, közgazdasági környezetben más
konstrukciókkal, 684 millió forintos hasznot realizáltak a kötvényeken. A gyors, azonnali és
jó elemezéseken alapuló rövid távú lépésekből lehet azt a fajta gazdasági helyzetet
kihasználni, amely részben az árfolyamok, részben a kamatszintek alakulásából ered. Jelenleg
is folynak tárgyalások az alapkezelővel, hiszen október 1-jével kellene a várható
felhasználásban tovább lépni. Ezekkel a tárgyalásokkal meggyőződése szerint biztosítani
lehet, hogy tőke-, vagy kamatveszteség ne keletkezzen. Tóth Ferenc kérdésére: a
lízingszerződés megkötése előnytelen volt, kamatkondíciói és egyéb körülményei mellett. Az
egyéb körülmények arról szóltak, hogy filozófiaváltás volt szükséges az Ipari Parkhoz. Egy
kisbefektetői támogatásokkal megépített Ipari Parkot egy nagybefektetői körre átszabni,
komoly infrastruktúrás beruházással jár. A januári – februári Közgyűlésen – két ütemben –
erről a kérdésről részletes és sokirányú válasz és elemzés született. A jelenlegi
előterjesztésben is az szerepel, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell a későbbiekben is.
Most a konstrukció alapvetőn három sávra koncentrál: az adósságszolgálat rendezésére, a
meglévő rendszer közműfejlesztéseire, és a várható fejlesztésekre, közművesítésekre.
Csapó Ágnes: Az árfolyamkockázat mellett meg kell említeni a kamatkockázatot is. Az
önkormányzat rendelkezik egy szabályzattal, amiben mind a két kockázati faktornak a
kezelésére vonatkozóan iránymutatást ad. Az árfolyamkockázat egy létező kockázati tényező.
Elhangzott a kérdések között, hogy a forint „erősebbik oldala”. Ezzel kapcsolatban felhívta a
figyelmet, hogy amióta a sáv eltörlésre került, azóta nem lehet „erősebbik oldalról” beszélni,
ugyanis ez a kategória nem létezik, tehát szabadon mozoghat az árfolyam. Az elemzői
véleményeket alapul véve, a mai árfolyamot tekintve nehéz előrevetíteni azt, hogy
szeptemberben mi lesz, arra senki nem tud választ adni. Egyfajta gyengülés látható két napja a

9
forint vonatkozásában az euróval szemben. Erre olyan elemzői vélemények jelentek meg,
miszerint az év végére már 250-es euró-t prognosztizálnak.
Véleménye szerint nincs ma olyan ember, aki meg tudná mondani, hogy a mostani árfolyam
erős, vagy gyenge, illetve hogy mit hoz az elkövetkezendő félévben, vagy egy év alatt. Azt
kell figyelembe venni, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan szabályzattal, illetve aktív
adósságkezelő rendszerrel, ami megadja a kereteket, biztosítja azokat a feltételeket, amelyek
akár az árfolyam, akár a kamatkockázat vonatkozásában a kockázat csökkentése irányába
tudnak mutatni.
Hozzászólások:
Csák László: Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy 2008. január 1-jén 22 milliárd
864 millió 866 ezer forint volt Szolnok város kötelezettsége, azaz egyszerűbben a tartozása,
hitelállománya. Ennek az összegnek a növelésével nem lehet egyetérteni. Amennyiben
szükséges, és eredményes lehet a jelenlegi konstrukció kiváltása az Ipar Parknál, akkor ezt
tegye meg a város, de ezt oldja meg abból a jelenlegi kötvényforrásból, ami az elhangzottak
szerint is nem hozza azokat az elvárt eredményeket, amelyeket vártak tőle. Véleménye szerint
amennyiben a most meglévő eszközökből ezt az ügyet meg lehet oldani, akkor a későbbiek
során, - biztosabb pénzügyi környezet esetén – vissza lehet térni azokra a konkrét fejlesztési
kérdésekre, amelyekhez nagyobb pályázati támogatás esetén az önrészhez a
kötvénykibocsátás valóban arányos és megfelelő teherviselést jelent Szolnok város számára.
A szocialista frakciónak az a véleménye, hogy ezt a felelősséget nem tudja magára vállalni,
nem tud benne részt venni. Szükségszerű kockázatot vállal a város, ha most az újabb
kötvénykibocsátást megindítja. Ezt nem tudják támogatni.
Tóth Ferenc: A kérdést két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik, adott egy probléma, ami
2004. évben keletkezett, tehát előnytelen döntést hoztak az akkori döntéshozók. Előfordul,
hogy megszületik egy döntés, de az idő változik, és egy kedvezőbb konstrukcióval ki lehet
váltani. A válaszban elhangzott, hogy előnytelen volt a szerződés megkötése. Ez felveti a
felelősség kérdését, illetve azt, hogy el lehet-e menni amellett, hogy valaki, valamikor a város
számára egy ártó, előnytelen szerződést kötött, anélkül hogy ne vonják felelősségre. A másik
megközelítési mód maga az Ipari Park, ami jelen helyzetben találta magát, egy kezelhetetlen
adósságállománnyal. Az nem kérdés, hogy az Ipari Parkra szükség van. Tulajdonosként is
segíteni kell, illetve az sem kérdés, hogy a város jövőjét is meghatározza a működése. Az
előterjesztés is megfogalmazta, hogy milyen lehetőségek vannak. Nyilvánvaló, hogy a város
vette át a finanszírozás felelősségét és terheit. A jelenleg meglévő eszközök – korábban
felvett 8,7 milliárd forintos pénzeszköz – felhasználása ugyan be lett tervezve, de a tervezés
egyfajta ütemezett módon történik. Ennek az lett a következménye, hogy durván fogalmazva
„tele lett a spájz”, és ha tele van a spájz, akkor miért kell egy újabb kölcsönt felvenni. Az
ütemezés érthető. Érhető az is, hogy az összeg jövő év májusában már láthatóan el lesz költve,
de nem szabad elfelejteni, hogy addig ott van. Meg kell vizsgálni azt is, hogy néhány hónapos
eltérés is a felhasználás vonatkozásában hozadékot jelenthet. Célszerű lenne olyan döntést
hozni a Közgyűlésnek, hogy amikor szükség lesz az összegre és be kell pótolni a
költségvetésbe, - mert például jövő év májusában fel kellene használni - akkor egy
előkészített konstrukcióval kellene az újabb összeget felvenni. Egy korábbi rossz döntést,
kényszerűségből most valakinek helyre kell hozni.
Dr. Kovács László: Számára most derült ki, hogy mennyire a fontos a saját tulajdon és saját
tulajdonként kezelni azokat az eszközöket, értékeket, amit az önkormányzatra bíztak.
Kiderült, hogy a CIB Bank nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit a hivatal szakemberei
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nyújtottak. A Banknak több milliárd forint felett kell gazdálkodni, a hivatal pedig csak ezt az
egy befektetési alapot próbálta lekötni, forgatni.
Sokkal jobb eredményt tudtak elérni, mint a pénzintézet. Megköszönte ezt a hozzáállást és
munkát. Megjegyezte még, hogy az MSZP képviselő csoportjának pénzügyi bizottsági tagja
megértette ezt a kötvényfelvételt, ennek a szükségszerűségét, és ezért egyhangúlag, 7 igen
szavazattal elfogadásra javasolták az előterjesztést.
Kéri József: Csák László álláspontját tiszteletben kell tartani. Tóth Ferenc hasonlatát átvéve
nem csak a spájz van tele, de a szilvalekvár is el lett adva. Ezt úgy hívják, hogy Integrált
Városfejlesztési Stratégia. Elmondta, hogy a pályázatokkal kapcsolatban is néhány sajátos
helyzet áll elő, ugyanis volt már arra példa, hogy azt hitte az önkormányzat, hogy nyert és
még sem. Összetett kérdésről van szó, de egy biztos, hogy a testületnek vannak konkrét
elgondolásai, amelynek az üteme attól függ, hogy mikor nyer az önkormányzat forrásokat.
Abban van igazság, hogy alaposan átgondolva, nem kapkodva kell az összes gazdasági
pénzügyi helyzetet vizsgálni és egységesen kell döntéseket hozni. Kapkodni nem szabad,
ezért is fordulhatott elő az, hogy januártól elég hosszú ideig tartott a döntés. A szakmai
előkészítők oldaláról felelősséggel kijelentette, hogy átgondolják azokat a lépéseket,
döntéseket, arányokat, amelyek javaslatként megfogalmazásra kerülnek, és amikor ez a
Közgyűlés elé kerül, akkor az egy szakmai alapon nyugvó, felelősen kidolgozott javaslat lesz.
Köszönetét fejezte ki az elhangzott elismerésért. Elmondta még, hogy ennek az évnek a
második negyedévében tett intézkedések 340 millió forintos hasznot hoztak. Ezek tények.
Az MSZP képviselő csoport jelenlévő tagjai elhagyták a tanácskozótermet.
Szalay Ferenc: A döntés felelőssége valóban arról szól, amit Tóth Ferenc képviselő mondott.
A szocialisták rossz döntés hoztak 2004. évben, melyet a mostani testületnek kell helyrehozni.
Az Ipari Parkot nem szabad ellehetetleníteni, mert akkor nem lehet behozni a plusz forrásokat
a munkahelyteremtéshez.
Bejelentette, hogy a Közgyűlés a határozatképesség minimumán van. Amennyiben még egy
képviselő távozik, akkor szeptember hónapban lehet a kérdést ismételten megtárgyalni és
rosszabb kondíciókkal lehet majd kibocsátani kötvényt. A képviselői felelősség, az MSZP
frakciót kivéve mindenkire vonatkozik.
Hegmanné Nemes Sára megköszönte a hozzászólásokat, és elmondta, hogy 2006. óta
dolgoznak az Ipari Park pénzügyi helyzetének rendezésén. Szeptemberben, a bankokkal való
tárgyalást követően, újra a közgyűlés elé terjesztik a lehetőségeket. Úgy látja, hogy a
képviselők nagy részének nincs fogalma a befektetési portfólió kezeléséről, de bízik benne,
hogy a közgazdász MSZP-s képviselők segítségül lesznek ennek megértetésében. Örömmel
jelentette be, hogy a kissé kockázatosabb és állandó munkát igénylő befektetések realizált,
számlákon megjelenő 300 millió forintot hoztak. A teljes portfólió javításán dolgoznak.
Szalay Ferenc elmondta, hogy a Tisza Fővárosa programhoz 1,8 milliárd forint a szükséges
minimum önrészként. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó fejlesztések
önrésze 3,6 milliárd forint. Az úthálózat fejlesztési program megvalósítása minimum 1,5
milliárd forintba kerül. 500 millió forint a játszótér felújítások költsége, panelprogram pedig
évente minimum 300 millió forintot igényel. Ez összesen több mint 9 milliárd forint. Az a
forrás, ami le lett kötve az első kötvényből, a felsorolt feladatokhoz kell. Abban kellene
segíteni a szocialista képviselőtársaknak, hogy a pályázatok nyerjenek. Az Ipari Park pályázat
500 millió forintját azért sikerült elveszteni, mert a beígért lobbi erő nem működött. A Stadler
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szerződést nem volt képes az önkormányzat elfogadtatni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel,
hogy befogadják a pályázatba, amit egyébként több milliárd forinttal támogat a kormányzat is.
Újra be kell nyújtani a pályázatot, de még nem jelent meg a pályázatkitöltő dokumentum. A
Tisza Fővárosa projektről elmondta, hogy 2009-2010-es akciótervre számít a kormányzat.
Nagyon fontos mindenki számára, hogy bízni kell a jövőben és ezt azért tegye meg mindenki,
mert az az elvárás a képviselőkkel szemben, hogy a város fejlődjön, még akkor is, ha a
pénzügyi kondíció nem jó, és akkor is, ha egy kormányzat évente 70-100 milliárd forintot
vesz el az önkormányzatoktól. Példaként említette, hogy az oktatási normatíva kb. 60%-át
finanszírozza a kötelező állami feladatoknak, a többit pótolni kell, de hasonló a helyzet a
szociális, egészségügyi ellátásban is. Ez az előterjesztés a biztonságról szól, amit javasolt
elfogadásra.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 14 fő - 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

214/2008. (VII.24.) számú közgyűlési határozat
a Szolnoki Ipari Park kft pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez a
Szolnoki Ipari Park fejlesztéséhez szükséges források megteremtésére
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az 1990.
évi LXV. tv. 10. § 1.) d.) bekezdésben foglaltakra, tekintettel az 5/2008. (II.25.) KR. rendelet
18. § 9.) bekezdésére – a Szolnoki Ipari Park kft pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez és
fejlesztéséhez szükséges források megteremtésére az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Szolnoki Ipari Park kft pénzügyi kötelezettséginek teljesítése érdekében
a költségvetés terhére átvállalja a Szolnoki Ipari Park területén megvalósított
infrastruktúra fejlesztések részbeni finanszírozását célzó hitelszerződésből eredő
tartozások – együttesen 486 millió Ft – pénzügyi rendezését. Ezen belül:
a) A Közgyűlés a Szolnoki Ipari Park Kft. részére az alapinfrastruktúra fejlesztésére
vonatkozó számlatartozás kiegyenlítésére a 2007. évi költségvetés terhére biztosított
210 millió Ft tagi kölcsön visszafizetését átütemezi 2010. június 30-ig.
b) Az Ipari Park kft-nek az OTP Bank Nyrt -al szemben fennálló beruházási és fejlesztési
hitelek törlesztő részletének kiegyenlítésére 2007. évben biztosított 83 millió Ft tagi
kölcsön, a 2008. évben eddig biztosított 82 millió Ft tagi kölcsön, visszafizetését
átütemezi, 2010. június 30-ig.
c) Az Ipari Park kft-nek az OTP Bank Nyrt -al szemben fennálló beruházási és fejlesztési
hitelek törlesztő részletének kiegyenlítésére év végéig még szükséges 111 millió Ft-ot
a Közgyűlés a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. A Közgyűlés az 1. bekezdésben a költségvetés terhére átvállalt 486 millió Ft-ot
visszapótolja a várospolitikai célok megvalósítását célzó fejlesztések forrására. Ennek
fedezetét e határozat 6. bekezdésében foglaltak szerint teremti meg.
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3. A Közgyűlés a Szolnoki Ipari Park Kft. részére az alapinfrastruktúra további
fejlesztésére, az ipari parkba betelepülő vállalkozások részére szerződésben vállalt
közműellátás biztosítása érdekében, figyelemmel a bevonható pályázati forrásokra is
legfeljebb 850 millió Ft - 2008. évben 600 millió Ft, 2009 évben 250 millió Ft – vissza
nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít.
4. A Közgyűlés a Szolnoki Ipari Park további bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges
feladatokra – földterület vásárlás, közművesítés – 664 millió Ft elkülönített forrást
biztosít e határozat 6. bekezdésében foglaltak szerinti forrásból. Az elkülönített forrás
felhasználásáról külön előterjesztés alapján dönt. A céljellegű előirányzatot pénzügyi
tartalékként az önkormányzat által kezelt „ipari park fejlesztése” elnevezésű elkülönített
számlán kell kezelni.
5. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Ipari Park Kft jelen határozat hatályba lépését követően
keletkezett, területértékesítésekből származó bevételeit – az üzleti tervben elismert
költségek levonása után - tartozásai kiegyenlítése jogcímen – elsősorban az átütemezett
tagi kölcsön előtörlesztésére - fizesse be az önkormányzat által kezelt „ipari park
fejlesztése” elnevezésű elkülönített számlára.
6. A Közgyűlés a Szolnoki Ipari Park Kft pénzügyi kötelezettségei teljesítésére, a Szolnoki
Ipari Park fejlesztéséhez szükséges pénzügyi forrásokat 2.000 millió Ft névértékű
zártkörű kötvény kibocsátással kívánja megteremteni, melynek induló devizanemét
svájci frankban (CHF) határozza meg,
7. Az előző bekezdésben jelzett zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolítására a
pénzintézetektől kötelező érvényű ajánlatot kell bekérni. A beérkezett ajánlatok alapján
a kötvénykibocsátást lebonyolító pénzintézet kijelöléséről a Közgyűlés legkésőbb a
szeptember havi ülésén dönt.
Határidő: ajánlati felhívás kibocsátására: 2008. július 25.
ajánlatok beérkezésére:
2008. augusztus 27.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
8. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Z-52/2007.(VI.21.), a Z-66/2007.(VII.12.) sz.
közgyűlési határozat 2.,3. pontjait és a Z-118/2007. (XII.13.), valamint a Z-34/2008.
(VI.19.) számú közgyűlési határozatokat.
9. A Közgyűlés elrendeli, hogy jelen határozat 1. bekezdés a - b pontjaiban valamint az 5.
bekezdésben foglaltaknak megfelelően a tagi kölcsön szerződések módosításra
kerüljenek.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Ipari Park kft

2. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására
Szalay Ferenc kérte a kiosztott kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. Bejelentette, hogy az
előterjesztést a Közgyűlést megelőzően tárgyalta az ellenőrző albizottság kivétel valamennyi
bizottság.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozati ismertetésére.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó tájékoztatta a közgyűlést, hogy valamennyi bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc ismertette, hogy az antiszegregációs szakértők arról nyilatkoztak, hogy
aláírják a programot. Tehát minden akadály elgördült az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elől.
Szutorisz-Szügyi Csongor reményét fejezte ki, hogy ezzel a programmal az alulképzettek,
illetve munkanélküliek helyzete egy hosszú távú fejlesztéssel megoldódik, hogy kikerüljenek
ebből a státuszból és ez az elkövetkezendő 8-10 évben, mind infrastrukturális, mind egyéb
képzési, munkába helyezési programokkal megvalósítható lesz. A kiosztásra került
kiegészítés még az ülést megelőző napon érkezett kérésnek megfelelően készült el és ezzel
gyakorlatilag összeállt az a tervezet, ami alapján várhatóan aláírásra kerül az antiszegregációs
terv, ami az IVS melléklete lehet minden egyéb pályázatnak.

K é r d é s:
Tóth Ferenc: Mennyibe került ez a módosítás, pótlás? Korábban az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elkészítésére egy cég kapott megbízást. Ha szükség volt a módosításra, illetve
befejezésre, akkor ez azt jelenti, hogy a cég nem fejezte be a munkát? Nem neki kellett volna
anyagot letenni az asztalra?
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Szutorisz-Szügyi Csongor válaszában elmondta, hogy az IVS készítésére kapott megbízást a
cég, aki teljesítette is az írásnak megfelelően a feladatát. Az antiszegregációs tervet teljes
egészében a Polgármesteri Hivatal munkatársainak kellett elkészíteni, illetve részt vettek
kisebb nagyobb számban antiszegregációs szakértők is. Az, hogy mennyibe került; a
válaszában elmondta, hogy semmi plusz költség nem merült fel. Kiemelte, hogy tartalmaz
minden elemet, amelyre várhatóan pályázati forrásokat lehet nyerni, azoknál az elemeknél a
forrásokat annak megfelelően jelölték meg.
Hozzászólások:
Tóth Ferenc: Az előterjesztés tartalmi részével kapcsolatban elismerését fejezte ki, hiszen
nagyon komoly szakmai anyag készült, amely számos vonatkozásában a prioritási sorrendet, a
hangsúlyokat egy kicsit eltolja az akcióterv szintjén, aminek költségvetési vonatkozásai is
vannak. Gratulált a szakmai anyaghoz. Megjegyezte, hogy az anyag önkormányzati
felelősségvállalás oldaláról közelítette meg azt, hogy mit tud, és mit kell tennie, kiket tud
bevonni a feladatba, de hiányolta a társadalmi önszerveződés kategóriáját. Nem tartalmazza
az anyag azt, hogyan lehetne megszólítani a célcsoportot, hogy ők mit tudnának tenni, mi a
felajánlásuk. Érintőleges utalások vannak az anyagban, de az önszerveződő társadalmi erő
olyan haszon, amit az önkormányzatnak nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni, ha az
előnyre váltható.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Nagy öröm, hogy ezt a féléves nagyon intenzív és sokrétű munkát
siker koronázta és sikerült az antiszegregációs tervet elfogadni. Kiemelte, hogy hosszú távú
programról van szó, amit fokozatosan és nagyon fontos előkészítéssel lehet végrehajtani.
Azokon az embereken, akiken az önkormányzat segíteni akar, azokat be kell vonni, hiszen
csak így lehet a programokat megvalósítani. Nagyon fontos, hogy ezek kontrollálva,
ellenőrizve legyenek részben saját maguk, részben pedig az önkormányzat részéről, mert
másképp az antiszegregációs terv sikere nem lesz elérhető.
Szutorisz-Szügyi Csongor megköszönte a dicsérő szavakat. Elmondta még, hogy a
munkában részt vett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Az összefogás meglenne, de
sajnos a helyi cigány és roma társadalomban vannak ellentétek, viták. Nem lesz egyszerű a
kivitelezés, de nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak legyenek egységes elképzelései, ami
csak partnerséggel, a célcsoporttal valósulhat meg.
Szalay Ferenc hangsúlyozta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű népcsoport nem csak a
roma népcsoport. A városban a romák és nem romák egyaránt igen komolyan érintettek. Ezt
az Újvárosi Általános Iskola igazgatója – aki jelen van az ülésen – is alá tudja támasztani. Ez
az iskola nap, mint nap szembesül ezekkel a problémákkal. Önszerveződés azoktól várhatók,
akik egy bizonyos szintjén vannak valamiféle tudásnak. Nagyon fontos valóban, hogy akár a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, akár bármelyik más civil fórum és az önkormányzat
nagyon komolyan gondolja, hogy amit most eltervez, azt meg is valósítja. Ha ez nem így
történik, és ugyanez a szocializációs szint marad meg ennek a népcsoportnak a gyermekeinél,
akkor az önkormányzat nem csinált semmit, sőt rontott a helyzeten. A gyerekekkel kiemelten
foglalkozva, de a szülőket nem elfelejtve kell dolgozni. A roma telepeknél, vagy a
halmozottan hátrányos helyzetűek által lakott telepeknél nem mindegy, hogy mi történik. Az
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alapinfrastruktúrát biztosítani kell. Jelenleg méltatlan állapotok vannak. Akik ki tudnak törni
ebből a környezetből, azoknak lehetővé kell tenni azt, hogy megtegyék. Nem szabad attól
félni, hogy ezek az emberek beilleszkednek a „normális” társadalomba. Ha nem így történik,
akkor szembesülni kell a későbbiekben azzal, hogy olyan problémák lesznek, amit nem lehet
kezelni. Az aláírt antiszegregációs terv lehetővé teszi, hogy az Integrált Városfejlesztési
Stratégia megvalósulhasson.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

215/2008. (VII. 24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. A VÁTERV95 Tervező és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Attila út 41. III. 1.) által
51/2007-3.2.2 törzsszámon készített, 56/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozattal
elfogadott, és 161/2008.(V.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított Szolnok Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: IVS) a határozat melléklete szerint módosítja.
2. Az IVS egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodni kell.
Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2008. augusztus 06.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Önkormányzati Főépítész
Műszaki Igazgatóság
Humán Igazgatóság
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságai
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3. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló 188/2008. (VI.19.) sz.
közgyűlési határozat módosítására
Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
„A határozati javaslat 2. bekezdése 1./ sorszámú jelölést kap.
Továbbá kiegészül egy új határozati ponttal:
2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői vélemények alapján
szükségessé váló további kiegészítésekkel módosított Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervet aláírja. A közgyűlés a polgármesteri intézkedésről a 2008. szeptemberi
munkaterv szerinti ülésére tájékoztatást kér.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. szeptember 25.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”
A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási bizottság.
Felkérte Tóth Istvánnét az oktatási bizottság levezető elnökét a bizottsági határozat
ismertetésére.

Tóth Istvánné: Az oktatási bizottság az előterjesztés elfogadását támogatta.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

216/2008. (VII. 24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló 188/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési
határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében foglaltakra,
összhangban a 32/2007. (II. 22.) sz. közgyűlési határozattal az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2008. (VI.19.) számú közgyűlési határozat
mellékletét képező Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét jelen határozat 1. 2.
3/a-3/k. 4. és 5. számú mellékleteivel kiegészíti.
2./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői vélemények alapján
szükségessé váló további kiegészítésekkel módosított Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervet aláírja. A közgyűlés a polgármesteri intézkedésről a 2008. szeptemberi
munkaterv szerinti ülésére tájékoztatást kér.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. szeptember 25.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai
A Szolnok Megyei Jogú Városban működő nevelési-oktatási
intézmények igazgatói
Kozák Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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4. napirendi pont
Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
- A határozati javaslat 1. a) pontjának utolsó mondata törlésre kerül.
- 2./ A határozati javaslat 2. c) pontjában a „pedagógiai szakszolgálat és utazó szakember
hálózat biztosítása” felsorolás az alábbival egészül ki: - gyógypedagógiai fejlesztés
A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási és a pénzügyi
bizottság együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: Mindkét bizottság támogatta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

217/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 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. 89. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./
Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 166/2007.
(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. számú mellékletében (Szolnok Városi Óvodák alapító
okirata) az alábbi változás történik:
a./
A Szolnok Városi Óvodák elnevezés Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény elnevezésre változik
b./ Az 1.pontban
„A Szolnok Városi Óvodák 100 óvodai csoporttal működő nevelési intézmény.”
mondat helyébe az alábbi kerül:
A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai
Szolgáltató Intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: biztosítja a
gyermekek nevelését hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig, a pedagógiai
szakszolgálat keretében a nevelési tanácsadást, a logopédiai ellátást és a konduktív pedagógiai
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ellátást, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a pedagógusok képzését,
továbbképzését, önképzését szervezi meg.
c./ A 4. pont kiegészül az alábbi mondattal:
„A pedagógiai szakszolgálat három területén (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és
konduktív pedagógiai ellátás) fejlesztést biztosít az intézményben, óvodai nevelésben
részesülő gyermekeknek, segítséget nyújt szüleiknek és a pedagógusoknak.”
d./ A 4. pontban
„Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” fejezetben a szakfeladatok felsorolása
kiegészül az alábbiakkal:
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80521-2 Pedagógiai Szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív
pedagógiai ellátás)
e./
A 4. pontban a
„Kiegészítő tevékenysége” az alábbi résszel egészül ki:
75195-8 Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek: időszakos
gyermekfelügyelet ellátása.
2./
Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 13. számú mellékletében (Liget Úti Általános Iskola,
Előkészítő és Speciális Szakiskola alapító okirata) az alábbi változás történik:
a./
A „Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola” elnevezés „Liget Úti
Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI)” elnevezésre változik
b./ Az 1.pontban a
„A Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola 12 évfolyammal működő
nevelési-oktatási intézmény.”
mondat helyébe az alábbi kerül:
„A Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI) többcélú, közös igazgatású, 12
évfolyammal működő közoktatási intézmény, valamint egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmény ”
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c./ A 4./ pontban
„Az intézmény feladata biztosítani az általános műveltséget, megalapozó nevelést és oktatást,
mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő
továbbtanulást, pályaválasztást.
A feladatból adódóan alaptevékenysége körében ellátja az enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos iskoláskorúak általános iskolai, előkészítő és készségfejlesztő szakiskolai
oktatását, az ép értelmű, súlyosan mozgássérült tanulók, az autisták ellátását, logopédiai
gondozását és a gyógytestnevelést.”
helyébe az alábbiak kerülnek:
„Az intézmény feladata biztosítani a sajátos nevelési igényű tanulók számára az általános
műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.
Tevékenysége körében az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő előkészítő
szakiskola működik a kilencedik-tizedik évfolyamon. Az intézmény biztosítja a tanulók
részére a felkészülést a speciális szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra.
Készségfejlesztő speciális szakiskolaként ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók
életkezdéshez szükséges felkészítését, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
Egységes gyógypedagógiai intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi
gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából az alábbi
területeken:
pedagógiai szakszolgálat és utazó szakember hálózat biztosítása
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
- fejlesztő felkészítés
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- gyógytestnevelés
- gyógypedagógiai fejlesztés
pedagógiai szakmai szolgáltatások
- szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás
- pedagógiai szolgáltatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése.
Ellátja az autista tanulókat és az ép értelmű, súlyosan mozgássérült tanulókat.”
d./ A 4. pontban „Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” fejezetben az alábbiak
változnak:
A feladatok felsorolása kiegészül az alábbi 2 szakfeladattal:
„80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás”
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„80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása”
A „80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés, logopédiai ellátás)”
mondat az alábbira módosul:
„80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés)”
A „80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás”
mondat az alábbira módosul:
„80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás,
pedagógiai szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének
segítése, szervezése, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése).”
3./
Az alapító okiratok módosítása 2008. július 1. napjától hatályos.
4./
Az alapító okirat módosításaival összefüggő adatváltozásokról a törzskönyvi nyilvántartást
vezető szervet értesíteni kell, az intézmény átszervezésére vonatkozó iratokat meg kell
küldeni a győri Közoktatási Információs Rendszer részére a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény előírásai szerint.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézmények igazgatója
Határidő: azonnal
A végrehajtásban közreműködik:
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 jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Az érintett nevelési-oktatási intézmények igazgatója
Bencsik Zsolt, Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának igazgatója
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

5. napirendi pont
Előterjesztés a Tengertánc-II Program „A népművészeti és hagyományőrző
alkotóházak, nyitott műhelyek megújulásaként, infrastrukturális- és eszközfejlesztésre”
című pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról szóló 60/2008. (III.20.) sz.
közgyűlési határozat módosítására
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási,
a pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 16 fő - 16 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

218/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Tengertánc – II. Program „A népművészeti és hagyományőrző
alkotóházak, nyitott műhelyek megújulásaként, infrastrukturális- és
eszközfejlesztésre” című pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról
szóló 60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2./
határozati pontját az alábbira módosítja:
„Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5/2008. (II.25.) KR rendeletében megjelölt
intézmények pályázati önrésze feladatban 500.000 forintot biztosít a Tengertánc – II pályázat
önrészeként.”
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Lászlóné Nagy Ilona a Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója

6. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társadalmi
Megújulás Operatív Program TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 193/2008.
(VI.19.) sz. közgyűlési határozat módosítására
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási,
a pénzügyi bizottság együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

219/2008. (VII. 24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társadalmi Megújulás
Operatív Program TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
szóló 193/2008. (VI. 19.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi 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 egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében
foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a Társadalmi Megújulás Operatív Program TAMOP-3.3.2./08/2 kódszámú Esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 193/2008.
(VI.19.) közgyűlési határozat 3. bekezdését az alábbira módosítja:
„A projekt költségvetése: 100 000 000 Ft
Saját forrás: 0 Ft
Igényelhető támogatás: 100 000 000 Ft”
Értesülnek:

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

7. napirendi pont
Előterjesztés a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 1.2.1/08/1
kódszámú Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat 1. és 2.
fordulója közötti előkészítő tevékenység költségeinek biztosítására
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási,
a pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 16 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

220/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program TIOP 1.2.1/08/1
kódszámú Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása című pályázat 1. és 2. fordulója közötti előkészítő tevékenység
költségeinek biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 20.234.000 Ft
átcsoportosítására a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretében Agóramultifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat 2. fordulója előkészítő
tevékenységeire a 2008. évi költségvetési rendelet 3.b melléklet 12. sora terhére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
II. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 1. fordulóra benyújtott
pályázat eredményességéig a 2. forduló előkészítése nem kezdhető meg.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

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

8. napirendi pont
Előterjesztés alapítványok támogatására
Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

221/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
alapítványok támogatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
10. § (1) bekezdés d. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi „Közművelődési feladatok –
közművelődési rendezvények – közművelődési színterek támogatása” előirányzat terhére
150.000 Ft támogatást nyújt a Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítványnak a
Szolnoktudás Egyeteme rendezvénysorozat megvalósítására.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi „Közművelődési feladatok –
közművelődési rendezvények – közművelődési színterek támogatása” előirányzat terhére
650.000 Ft támogatást nyújt az Új Színházért Alapítványnak az Eső című irodalmi folyóirat
megjelentetésére.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Egri Sándor, a Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítvány kuratóriumának
elnöke (5001 Szolnok, Pf.: 199.)
Dr. Várszegi Tibor, az Új Színházért Alapítvány kuratóriumának elnöke
(5100 Jászberény, Elefánti u. 3.)

9. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz-ú ingatlan Szolnoki
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási,
a pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
K é r d é s:
Palla Béla: Milyen változás történt a korábbi időszakhoz képest, hiszen teljesen ellentétes
vélemény született és most átadásra kerül az egyháznak az óvoda?
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a katolikus egyház óvodai csoportjai biztosítják az
épület hatékony kihasználását, ezért került átadásra az ingatlan.
Eddig egy csoport működött a parókián, illetve a közösségi házban. Reményét fejezte ki, hogy
a későbbiekben egyházi iskola megnyitására is sor kerülhet Szolnok városában.
Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 12 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

222/2008. (VII.24. ) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz-ú ingatlan Szolnoki
Mustármag Római Katolikus Óvoda részére történő jelképes ellenértékű
bérbeadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított
25/2003. (VII. 9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévő
nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) KR.
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda
(5000. Szolnok, Templom u. 8/a., képviseletében Somogyiné Tálas Anikó óvodavezető)
részére 2008. július 25-től 2011. július 24-ig határozott időre bérbe adja a Szolnok, Verseghy
park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú ingatlant 2.600.-Ft/hó + ÁFA bérleti díj és a közüzemi költségek
megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése mellett.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2008. július 25.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda vezetője
a 222/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete
XIX.

/2008.
Bérleti szerződés

mely létrejött egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9.sz. - mint bérbeadó (továbbiakban:
bérbeadó), másrészről a Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda (képviseletében:
Somogyiné Tálas Anikó óvodavezető) 5000. Szolnok, Templom u. 8/a. sz. - mint bérlő
(továbbiakban: bérlő) között, a Szolnok, Verseghy park 4. sz. alatti, 816 hrsz.-ú, ingatlan
bérletére (telek területe 541 m2, felépítmény 230 m2) az alábbi feltételekkel:
1./ Bérleti díj: 2.600.-Ft /hó+ ÁFA.
2./ Jelen bérleti szerződés 2008. július 25-től 2011. július 24-ig határozott időre szól.
Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződést a bérlet időtartama alatt 180 napos felmondási
határidővel az oktatási, nevelési év végére felmondhatják, ebben az esetben a bérlőt
cserehelyiség, illetve kártalanítás nem illeti meg.
A bérleti jog értékesítése esetén a bérbeadót elővásárlási jog illeti meg.
Bérbeadó és bérlő megállapodnak, hogy bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év május 01én az előző év inflációs mértékével emelni. Első alkalommal 2009. május 01-én.
3./ Bérlőt terheli a működéssel, fenntartással és a karbantartással kapcsolatos összes
kötelezettség. Bérlő vállalja, hogy ezen kötelezettségének rendszeresen, időben eleget tesz.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbe adott helyiség karbantartására, felújítására vonatkozóan
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv-ben foglaltak az irányadók.
4./ Bérlő az 1.) pontban meghatározott bérleti díjat, 2.600.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kettőezerhatszáz forint + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján megfizetni.
Bérbe adó a 222/2008. (VII.24.) számú közgyűlési határozat alapján állapította meg a bérleti
díjat. A bérlőt terheli a helyiség használata során felmerülő közüzemi díj fizetési
kötelezettség és a fenntartási költség.
5./ Bérlő a 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítését havonta, a bérbeadó képviselője
a SZOLLAK Kft. - által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján vállalja. A
bérlő a szerződés tárgyát képező bérleti díjat a bérbeadó képviselője – a SZOLLAK Kft. –
által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül
indított átutalással köteles megfizetni.
6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2008. július 25. napjától, jelen állapotában adja
birtokba, mely eljárásról külön jegyzőkönyv készül.
7./ A bérlő a helyiséget kizárólag óvoda céljára használhatja, azt részben vagy egészben
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthatja.
8./ Bérbeadó felhívja bérlő figyelmét, hogy a helyiségre újraelőállítási értéken
vagyonbiztosítást kell kötnie. Amennyiben bérlő ezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben
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esetlegesen előforduló mindennemű káresemény anyagi következménye bérlőt terheli. A
bérbeadóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

9./ Bérbeadó a bérlőt előzetesen írásban felszólítja a bérleti díj + ÁFA összeg megfizetésére,
ha a bérlő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a bérlő a felszólításnak
nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással
élhet. Ha bérlő a szerződés 3. és 7. pontjában előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó
által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbe adó a határidőt követő tizenöt napon
belül írásban felmondással élhet. Nemfizetés, vagy késedelmes fizetés fogalomkörébe
fogadják el felek a közüzemi szolgáltatások díjainak
fizetésével kapcsolatos
kötelezettségekben történő mulasztást is, mely esetén az előző bekezdésben foglaltak szerint
járhat el bérbeadó képviselője.
10./ Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után a helyiséget kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban bocsátja bérbeadó képviselőjének rendelkezésére.
11./ Bérlő a helyiségen felújítást, átalakítást, a bérbeadó képviselőjének előzetes írásos
hozzájárulása alapján, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, a teljes költség viselése
mellett végezhet. Az elvégzendő munkákra feleknek külön megállapodást kell kötniük,
melyben rendelkeznek a felmerülő költségek elszámolásáról a helyiség későbbi értékesítése,
illetve a bérleti jogviszony más okból történő megszűnése esetére.
Megállapodás hiányában a bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése
esetén a költségelszámolás tekintetében a bérbeadóval szemben semmiféle követeléssel nem
élhet.
12./ Bérbeadó a bérleti jogviszony létrejöttével a szerződést átadja képviselője a SZOLLAK
Kft. részére, hogy a vele kötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően, nevében és helyette
járjon el, szedje hasznait és teljesítse kötelezettségeit, jogviták esetében bérbeadót képviselje.
13./ Bérlő a használt helyiségben a tűzrendészeti előírásoknak megfelelő típusú, és
darabszámú tűzoltó készüléket köteles elhelyezni, és állandó működőképes állapotban tartani.
Bérlő feladata, hogy az őrizet nélkül hagyott helyiségben tűzveszélyt okozó berendezések ne
maradjanak feszültség alatt.
14./ A helyiséget jogcím nélkül használó a jogcím nélküli használat kezdetétől a helyiség
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásáig használati díjat köteles
fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelőző bérleti díj.
A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónap elteltét követő naptól a fizetendő
használati díj összege a korábban fizetett használati díj ötszöröse.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályai, az 1993. évi LXXVIII. tv.-ben
foglaltak, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos
rendeletei az irányadók.
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírták.
S z o l n o k, 2008. „

„
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……………………………..
bérbeadó
10. napirendi pont
Előterjesztés a Munkácsy
átcsoportosítására

úti

………………………….
bérlő
óvoda

bővítéséhez

szükséges

pénzügyi

forrás

Szalay Ferenc kérte a határozat tervezet 2. pontjában szereplő „Széchenyi István Gimnázium
és Általános Iskola fejlesztése” tervezési alapegységen szereplő 11.500.000.-Ft-ot
14.500.000.-Ft-ra módosítani.
A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási, a pénzügyi, a
városfejlesztési, valamint a városgazdálkodási bizottsága együttes ülés keretében.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikó az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

223/2008. (VII.24.) számú közgyűlési határozat
a Munkácsy úti óvoda bővítéséhez szükséges
átcsoportosításáról

pénzügyi

forrás

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) A Munkácsy úti óvoda bővítése beruházáshoz szükséges forrást Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata önerőből biztosítja.
2.) A Közgyűlés a 2008. évi költségvetési rendelet 3/b. melléklet 9. sor "Szandaszőlősi
Általános Iskola fejlesztése” tervezési alapegységen szereplő 30.000.000.-Ft összeget,
továbbá a 10. sor „Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola fejlesztése” tervezési
alapegységen szereplő 14.500.000.-Ft összeget a költségvetési rendelet 3/b. melléklet 21. sor
"Munkácsy úti óvoda bővítése” tervezési alapegységre csoportosítja át.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. július 25.
Végrehajtásban közreműködik:
A Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
11. napirendi pont
Határozati javaslat Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának
végrehajtásáról szóló 120/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szalay Ferenc: A határozati javaslat az ülés előtt kiosztásra került. A napirendi pontot a
Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte a pénzügyi, a városgazdálkodási, valamint
városfejlesztési bizottság.
Felkérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót az együttes bizottsági ülés levezető elnököt a bizottsági
határozat ismertetésére.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: A bizottságok támogatták a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: 400 millió forint körüli összegről van szó, több mint 50 játszótér felújítására,
bekerítésére.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

224/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról
szóló 120/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról szóló
120/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat 1. pontját az alábbira módosítja:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. sz. mellékletét képező
játszótér felújítási és építési programot és annak ütemezését jóváhagyja,
kötelezettséget vállal a végrehajtáshoz szükséges 413.493 ezer Ft fedezet biztosítására,
melyet 2008-2009-2010 években az 1.sz. melléklet szerinti ütemezésben állapít meg.”
2. Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról szóló
120/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját az alábbira módosítja:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a megépült játszóterek üzemeltetésére,
karbantartására 2009-2018 közötti időszakban évente 10.000 ezer Ft összegben
kötelezettséget vállal, melyet a mindenkori költségvetésben állapít meg.”
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr Szakali Erzsébet jegyző
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Dr Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
12. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért’” célprogram végrehajtására
Szalay Ferenc: Az előterjesztést az ülés előtt osztották ki.
Az előterjesztést a Közgyűlés ülését megelőző napon munkacsoport véleményezte, amely
támogatja az elfogadást. Egy helyen történt módosítás. A szandaszőlősi térségben nem a
Krúdy Gyula úti gyalogátkelő tervezésére fordítódik 320.000.-Ft, hanem megépítésre kerül az
a lépcső, ami a repülőtér buszmegállójából megfelelő közlekedést biztosít a gyalogosoknak.
Reményét fejezte ki, hogy az átvezetés megtörtént.
Csikós Sándor: Csala Sándor Péter képviselővel történt tárgyaláskor tisztázódott, hogy
sikerrel járt a többi képviselővel való egyeztetés.
Szalay Ferenc: Dr. Kállai Mária képviselő asszonnyal is történt tárgyalás, illetve Vörös
Ádám és Tóth Ferenc képviselők is hozzájárulásukat adták.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Hegmanné Nemes Sára megköszönte, hogy minden képviselőtárs gyorsan és rugalmasan
reagált arra a megkeresésre, hogy a júliusi közgyűlésre bekerüljön ez az anyag. Külön
megköszönte a Városüzemeltetési Osztálynak, hogy mindenkinek segítőkészen álltak
rendelkezésére. Elosztásra került közel 30 millió forint abszolút egyetértésben. Reményét
fejezte ki, hogy a további összegek elosztása is így fog történni.
Szalay Ferenc: Csák László javasolta kerékpárút felfestését a József Attila út széles járdáján.
Valószínűleg ezt a gondolatot érdemes megvalósítani, hiszen ezen a járdán elférnek a
gyalogosok és kerékpárosok is, amellett hogy a szabályozás ezt egyenlőre nem teszi lehetővé.
Több képviselőtárs szemetest, padot kért a választókörzetébe. Többen nagyobb tételekben is
gondolkodtak, mint például út, járdaépítés, gyalogátkelő létesítése, játszóterek felújítása,
virágosítás, parkgondozás. A sajtó megkérdezte, miért ilyen kevés pénz van erre a feladatra.
Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy zöldterület karbantartásra 180 millió forintot fordít
az önkormányzat, utak – járdák felújítására szintén százmilliós a nagyságrend. Az
előterjesztés szerinti összeg arról szól, hogy azok a képviselők, akik választókerületekben
élnek, az ott lakók kérését valamilyen formában próbálják teljesíteni. Köszönetét fejezte ki,
hogy komolyan vették a képviselők ezt a feladatot. A Kossuth tér oszlopcsarnokos része
szintén belekerült a programba, hogy burkolatot kapjanak az oszlopok.
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Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 17 fő - 17 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

225/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért”célprogram végrehajtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b.) pontjában, 8. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.
(XII.19.) KR. és Szolnok város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR.
rendeletekre az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért”
célprogramban szereplő feladatok végrehajtását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
2. A határozat mellékletében nem szereplő képviselői igényeket a közgyűlés pénzügyi
fedezet hiánya miatt elutasítja.
3. A határozat mellékletében felsorolt feladatok végrehajtásáról gondoskodni kell.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Hegedűs János műszaki igazgató
Végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői
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13. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért” célprogram keretében köztéri műalkotások restaurálására,
létesítésére
Szalay Ferenc: Az előterjesztést az ülés előtt osztották ki, amit a Közgyűlés ülését megelőző
napon munkacsoport véleményezett, és támogatja az elfogadást. A program lényege, hogy az
’56-os emlékmű mellé megfelelő helyre, az 52. évforduló alkalmával egy új emlékmű
kerülhessen, megtartva a régit.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 19 fő - 19 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

226/2008. (VII. 24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért”célprogram keretében köztéri műalkotások
restaurálásáról, létesítéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b.) pontjában, 8. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.
(XII.19.) KR. és Szolnok város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR.
rendeletekre az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatást nyújt a Szolnokért Egyesületnek
1.339.000,- Ft összegben bronz domborművel ellátott emlékkő létesítésére.
2. A Közgyűlés az emlékkő állítás konkrét helyének kijelöléséről későbbi időpontban
dönt.
3. A támogatási összeg 1.) pontban meghatározott célra történő felhasználásáról a
Szolnokért Egyesület elszámolni köteles.
Határidő: 2008. december 15.
Felelős: Dr. Szalóki István elnök
Végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
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Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak vezetői
Dr. Szalóki István elnök, „Szolnokért” Egyesület
14. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Város Jövője Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezéséről szóló 190/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat
módosítására
Szalay Ferenc: Az előterjesztést az ülés előtt osztották ki.
A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte az oktatási és a
városfejlesztési bizottság.
Felkérte Tóth Istvánnét, az oktatási bizottsági ülés levezető elnökét a bizottsági határozat
ismertetésére.
Tóth Istvánné: Az oktatási bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc felkérte Ferenczné Teleky Évát a városfejlesztési bizottsági ülés levezető
elnökét a bizottsági határozat ismertetésére.
Ferenczné Teleky Éva: A városfejlesztési bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 19 fő - 19 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

227/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok Város Jövője Közalapítvány által megvalósítandó szobrok
Kossuth térre való kihelyezéséről szóló 190/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési
határozat módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
10. § (1) bekezdés h. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1991. évi XX.
tv. 109. § (1) bekezdésére, az alábbi határozatot hozza:
A 190/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
az alábbiak szerint módosul:
„A jelen közgyűlési határozat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
szakvéleményével válik hatályossá.”
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
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Polgármesteri Hivatal igazgatói
Pataki Ferenc főépítész
Ondrék Róbert kuratóriumi elnök, Szolnok Város Jövője Közalapítvány
Kligl Sándor szobrászművész
Varga Gábor szobrászművész
15. napirendi pont
Határozati javaslat Alpolgármesteri tisztség ellátásáról
Szalay Ferenc: A határozati javaslatot az ülés előtt osztották ki.
A napirendi pontot a Közgyűlés ülését megelőzően véleményezte a pénzügyi bizottság.
Felkérte Dr. Kovács Lászlót a pénzügyi bizottság levezető elnökét a bizottsági határozat
ismertetésére.
Dr. Kovács László: A pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Szalay Ferenc: A határozati javaslat arról szól, hogy Hegmanné Nemes Sára Alpolgármester
asszony foglalkoztatási jogviszonyban látja el feladatát.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 18 fő - 18 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

228/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat
Alpolgármesteri tisztség ellátásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A.§ (2) bb) pontja,
valamint a 103.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Hegmanné Nemes Sára 2008. július 25. napjától, heti 35 órában foglalkoztatási
jogviszonyban látja el az alpolgármesteri tisztséget.
2./ Illetményét 2008. július 25. napjától - 521.775 Ft/hó/40óra, azaz ötszázhuszonegyezerhétszázhetvenöt forint/hó/40óra összeggel számolva, - tekintettel az 1. pontban
foglaltakra, 456.553 Ft/hó összegben azaz négyszázötvenhatezerötszázötvenhárom Ft/hó
összegben határozza meg.
3./ Költségátalányát 2008. július 25. napjától a fenti illetmény 20%-nak megfelelő összegben
állapítja meg.
4./ Fenti rendelkezések végrehajtása a jegyző feladata.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szakali Erzsébet jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Igazgatóság
Személyzeti és Munkaügyi Osztály
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5./ Hozzájárul, hogy Hegmanné Nemes Sára alpolgármester a Nemes Könyvszakértő Korlátolt
Felelősségű Társaságnál (Cg. 16-09-005645) fennálló ügyvezetői tisztségét alpolgármesteri
megbízatása időtartama alatt is fenntarthassa.
6./ Az alpolgármesterek feladat-, és munkaköri leírásáról szóló 256/2006. (X.12.) sz.
közgyűlési határozatot (továbbiakban:Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
a.) A Határozat címe az alábbira módosul:
„az alpolgármesterek munkaköri leírásáról”
b.) A Határozat 1./ pontja az alábbira módosul:
„A Közgyűlés tudomásul veszi Hegmanné Nemes Sára, Szabó István és Dr. Kállai
Mária alpolgármesterek munkaköri leírását, melyek jelen határozat mellékleteit
képezik.”
c.) A Határozat 1. számú melléklete címét és az azt követő bevezető szövegrészt (a
„Feladatai” alcímig) az alábbira módosítja:

“Hegmanné Nemes Sára alpolgármester munkaköri leírása
Hegmanné Nemes Sára hivatali napi munkaidő beosztását - tekintettel az 1994. évi
LXIV. tv. 13.§-ában megfogalmazottakra - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az
alábbiakban határozza meg:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

730-1600
730-1600
730-1100
730-1600
730-1330

Feladatait a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
34. § (2) bekezdése értelmében a polgármester irányításával látja el.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 61. § (3) bekezdése alapján (továbbiakban:
SZMSZ) - figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (1)
bekezdésére - az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogiszony. E sajátos közszolgálati jogviszonyában felette az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
Értesülnek:

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

37

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 1700 órakor, befejeződött 1824 órakor.

Szalay Ferenc
Polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző
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A közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

A 2008. július 24-i soron kívüli közgyűlés ülése előtt kiosztott anyagok
Jegyzéke

- Határozati javaslat a közgyűlés 2008. július 24-i soron kívüli ülése nyílt, zárt napirendjének
jóváhagyásáról
- Kiegészítés a Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítására című
előterjesztéshez
- Határozati javaslat Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról
szóló 120/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat módosításáról
- Előterjesztés a „Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért” célprogram végrehajtására
- Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak
Környezeti Kultúrájáért” célprogram keretében köztéri műalkotások restaurálására,
létesítésére
- Előterjesztés a Szolnok Város Jövője Közalapítvány által megvalósítandó szobrok Kossuth
térre való kihelyezéséről szóló 190/2008. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat módosítására
- Határozati javaslat alpolgármesteri tisztség ellátásáról

