JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 20-i
munkaterv szerinti nyílt üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Dr. Bozó Andrea, Csala Sándor Péter, Csák
László, Ferenczné Teleky Éva, Dr.Füle István, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné Dr. Bene
Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Dr. Nemes
András, Palla Béla, Pálmai Zoltán, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Szabó István, Szalay
Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Dr. Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné,
Vörös Ádám képviselők
Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint:
Bozsányi István képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr.Szakali Erzsébet jegyző, Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló
Pintér László a Városi Civil Tanács delegáltja
Hegedűs János, Kéri József, Szutorisz-Szügyi Csongor, Dr.Urbán Ildikó szaktanácsadó,
Pataki Ferenc önkormányzati főépítész, Dr. Versitz Éva, Romhányi Beáta, Fodor György,
Szabó Róza, Simon Gábor, Csikós Sándor és Ráczné Terenyei Márta osztályvezetők
A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
Az 1. napirendi pontnál:
Molnár Attila felelős tervező
A 2. napirendi pontnál:
Pozsonyi Iván, a Pont-Terv Zrt. vezérigazgatója, a
Mederhíd tervezője; Gajdos István építész vezetőtervező az ADU Építésziroda részéről, a Hídfők
tervezője
A 3. napirendi pontnál:
Deák Miklósné kirendeltség-vezető, Juhász Gyuláné
ügyvezető-igazgató,
A 18. napirendi pontnál:
Baricz Péter, az „Ifjúságért” Egyesület irodavezetője, Pap Béla, az „Ifjúságért” Egyesület
munkatársa
A 20. napirendi pontnál:
Tóth Ferencné, a Kamasz-Tanya Gyermek és
Ifjúsági Egyesület elnöke
A 31. napirendi pontnál:
Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

Érdeklődő állampolgár: 6 fő
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Szalay Ferenc köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket,
meghívottakat.
Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 24 fő képviselő.
Távolmaradását bejelentette: 2 képviselő
A Közgyűlés határozatképes.

Szalay Ferenc: „Szomorúan értesültünk, hogy Dr. Karsay Koppány 2008. március 9-én
elhunyt. Volt képviselőtársunktól március 14-én vettünk végső búcsút.
Dr. Karsay Koppány 1943-ban született Tiszaföldváron. A Hetényi Géza Kórház neurológiai
osztályát 1976 óta vezette.
Szakmai munkája mellett 1980-1990 között a Szolnoki Városi Tanács tagja volt. 1994-2006
között önkormányzat képviselőként tevékenykedett.
Igen aktívan vett részt a Közgyűlés egészségügyi és sport bizottság munkájában, melynek
munkája szinte az Ő nevével volt azonos. Az egészségügyi és sport bizottság elnöki tisztségét
tizenkét évig töltötte be. Felkészültsége lenyűgözött mindenkit. Tudása egyedi gondolatai,
ötletei mindig hasznára váltak a bizottsági és a testületi munkának. Csodára méltó, ahogyan a
célként kitűzött feladatért küzdeni tudott, de sohasem erővel vitte át gondolatait, számára a
szellem, az észérvek voltak azok, melyek egyedüli eszközként szóba jöhettek a viták során.
Munkamódszerei most is tökéletesen megállják helyüket, tőle egyáltalán nem volt szégyen
eltanulni a mesterfogásokat. Munkásságát Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007-ben
„Ezüst Pelikán Díjjal” ismerte el.
Főorvos úr halálával Szolnok várost pótolhatatlan veszteség érte.„
Kérte, hogy 1 perces néma felállással adózzanak Dr. Karsay Koppány emlékének!

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan
megküldött előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét, valamint
az ülés előtt kiosztott egyes napirendekhez még szükséges anyagok jegyzékét a
képviselőtársak megkapták, melyek a jegyzőkönyv 1. és 2. sz. mellékletei.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban szerepel a „Szolnoki Ipari Park Kft.
pénzügyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges források megteremtésére szóló
előterjesztés”, melyet a kiosztott napirendi javaslat nem tartalmaz.
Ennek indoka: Az Ipari Park likviditási problémáinak megoldását biztosító kölcsönforrások
lehetőségeinek felmérése megtörtént. A pénzpiac jelenlegi helyzetében azonban indokolt
további információk és prognózisok begyűjtése és elemzése.

Kezdeményezte, a Közgyűlés nyílt napirendi pontjai közül a 11. és a 28. sorszám alatt
szereplő napirendi pontok levételét:
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1./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Kőrösi út (Lomb és Hant utak
közötti szakaszának) felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosítására című
napirendi pontot.
Indoka: A 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet alapján a Tanács április 15-ig teszi közzé a
pályázati kiírást. A pályázatokat május 15-ig lehet benyújtani, tehát az áprilisi közgyűlés
időben, érdemben tudja tárgyalni az előterjesztést.
2./ Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó napirendi pont.
Indoka: A Felügyelő Bizottság még nem véleményezte az előterjesztést.
Ennek megfelelően a kiosztott napirendi pontok sorszámozása is változik.
Csák László: Az elmúlt közgyűlésen is jelezték már, hogy nagyon sok olyan anyag van, amit
a Közgyűlés napján, illetve ezt megelőzően a bizottsági üléseken kerül helyben kiosztásra.
Ezek között az anyagok között szerepelnek olyanok, amelyek hosszabb tanulmányozást
igényelnének. A napirendi sorozat így nehezen támogatható, hiszen több anyag van, amit az
ülés előtt kaptak meg a képviselők. Kérte, hogy a következőkben a Közgyűlésre szánt
előterjesztéseket időben, a bizottsági ülések előtti megtárgyalásra alkalmas állapotba készítse
elő a hivatal. A fentiek miatt tartózkodni fog a napirendi sorozat szavazásakor.
Dr. Szakali Erzsébet: A felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy többek között azért került
levételre az „Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és
közhasznú társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó napirendi
pont”, mert a Felügyelő Bizottság még nem véleményezte az előterjesztést. Megjegyezte,
hogy nem minden előterjesztés utólag történő megküldése, vagy kiosztása a Polgármesteri
Hivatal késedelmes, vagy szakmai hiányosságára vezethető vissza. Az ülés előtt kiosztott
egyes napirendekhez még szükséges anyagok jegyzékének jelentős része az, amit a
bizottságok véleményként, vagy módosításként megfogalmaznak, és az előterjesztő
befogadja. Ezt a képviselők írásban is megkapják a Közgyűlésen.
Szalay Ferenc kezdeményezte az ülés előtt kiosztott határozati javaslatok elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 25 fő - 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

54/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2008. március 20-i munkaterv szerinti közgyűlés 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 12. § (3), a 13. § (4), a 18. § (2) bekezdés e.) pontja, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (3) bekezdése alapján
a 2008. március 20-i munkaterv szerinti nyílt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
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N a p i r e n d e k:
Nyílt ülésen:
1./ Előterjesztés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2./ Előterjesztés a szolnoki gyalogos-kerékpáros Tisza-híd építési engedélyezési terveinek
véleményezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
3./ Beszámoló a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok teljesítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
4./ Előterjesztés iparosított technológiával épült lakóépületek felújításáról szóló rendelet
elfogadásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
5./ Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
6./ Előterjesztés a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ „GKM Útpénztár”
előirányzatának finanszírozásában meghirdetett „országos közutakon levő balesetveszélyes
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázati konstrukcióra való pályázás
jóváhagyására, az önerő biztosítására
Előadó: Szabó István alpolgármester
7./ Előterjesztés a Reneszánsz év keretében meghirdetett Tengertánc – II program „A
népművészeti és hagyományőrző alkotóházak, nyitott műhelyek megújulásaként,
infrastrukturális- és eszközfejlesztésre” című pályázat benyújtására, az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
8./ Előterjesztés a Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Program 1/2. „Kistérségi
Közkincs-kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása” című pályázat benyújtásáról,
az önerő biztosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
9./ Előterjesztés „Európa a polgárokért-Testvérvárosi programja” elnevezésű pályázat
benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
10./ Előterjesztés a Norvég Alapra benyújtott, környezettudatos nevelés támogatására
elnyerhető támogatási keretre vonatkozó szerződés jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
11./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Kőrösi út (Lomb és Hant utak
közötti szakaszának) felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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12./ Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.A
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
13./ Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.B
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
14./ Előterjesztés a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. 2008. évi támogatására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
15./ Előterjesztés az Egészségügyi prevenciós feladatok előirányzata hasznosításának,
működésének szabályzata jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
16./ Előterjesztés Szolnok város területén működő közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
rendjének módosulására irányuló kérelem véleményezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
17./ Előterjesztés Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
18./ Előterjesztés a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület megalakítására, illetve a
tagsági viszony létrehozására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
19./ Előterjesztés a 290/2007.(XII.13.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére és
az „Ifjúságért” Egyesülettel kötendő új feladat-ellátási megállapodás elfogadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
20./ Előterjesztés a Szolnok, Nyúl út 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz-ú ingatlan Kamasz Tanya
Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
21./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz-Tanya Gyermek
és Ifjúsági Egyesület közötti feladat ellátási szerződés elfogadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
22./ Előterjesztés a Szolnok, Sütő u. 22. sz. alatti ingatlan CONTACT Munkarehabiliáció Kht.
részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
23./ Előterjesztés a Baross G. u. 1. szám alatti I. és II. emeleti irodahelyiségek bérleti díjával
kapcsolatos elszámolási vitában a Szolnoki Főiskolával kötendő megállapodásra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
24./ Előterjesztés a Szolnok, Czakó E. u. 10. sz. alatti, 44. számú helyiség Szolnoki Görög
Katolikus Egyház részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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25./ Előterjesztés a közoktatási és a közművelődési intézmények alapító okiratának
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
26./ Előterjesztés egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
27./ Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági-, és közhasznú
társaságai társasági szerződéseinek (alapszabály, alapító okirat) felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
28./ Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
29./ Tájékoztató a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2007. évben
végzett ellenőrzései tapasztalatairól
Előadók: az érintett bizottságok elnökei
30./ Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének Bizottságaiba történő
delegálásról szóló 110/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat kiegészítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
31./ Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadók: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
32./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő - 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett
meghozta a következő határozatot:

55/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2008. március 20-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 12. § (3) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva,
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valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) b.
pontja, a 12. § (4) bekezdés a./ b./ pontja alapján elfogadja a 2008. március 20-i munkaterv
szerinti zárt ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
N a p i r e n d e k:
Zárt ülés keretében:
1./ Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres
használatára
Előadó: Rózsa József ügyvezető igazgató
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
2./ Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű felújításokra, koncessziós díj terhére
Előadó: Szabó István alpolgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)
3./ Előterjesztés a Szolnok, Kőrösi úti 5672/6 hrsz.-ú ingatlanon található ingatlanrészek
„egyéb hasznosítására” benyújtott pályázat nyertesének személyéhez történő hozzájárulásra
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)
4./ Előterjesztés „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja)
5./ Előterjesztés a Remondis Szolnok Zrt-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja)
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

Szalay Ferenc: Napirend előtti kérdést nyújtottak be az SZMSZ 31. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. munkanap 12,00 óráig:
Dr.Füle István, Jánosiné Dr.Bene Ildikó, Csák László, Bagdi Sándorné, Vörös Ádám, Tasnádi
Zoltán képviselők.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a benyújtott kérdések a képviselők részére az
ülés előtt kiosztásra kerültek.
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A január 21-i közgyűlésen napirend előtti kérdést tett fel Csala Sándor Péter képviselő. A
kérdésre a válaszadás írásban megtörtént, melyet a képviselő nem kért ismertetni.
Ezt követően a napirend előtti kérdések ismertetésére került sor:
Dr. Füle István: A Tószegi út 2x2 sávos út Tószeg felé. Több gyalogátkelőhely van, ami
közül kiemelten a CONTACT Munkarehabilitáció Kht.-nál különösen veszélyes, ahol sajnos
több halálos baleset is történt. Valószínűleg nem az önkormányzat, hanem a Közútkezelő Kht.
kezelésében van az út, de ettől függetlenül a kérdése az, hogy az önkormányzat tervez-e
valamit tenni a biztonságosabb közlekedés érdekében.
Szabó István válaszában elmondta, hogy az érintett útszakaszról a Közútkezelő Kht.-tól
véleményt kért a hivatal, amely meg is érkezett. Három alternatívát dolgoztak ki az adott
útszakasz forgalomtechnikai javítása céljából. Az útszakasz a Magyar Közútkezelő Kht.
tulajdonában van és a kezelője és üzemeltetője is a Kht. Elmondta még, hogy természetesen
mindenki tisztában van azzal, hogy ami a Szolnok táblán belül van, azért felelősséggel
tartozik az önkormányzat. Az első lépések a tervezést, valamint a szükséges források
előteremtését illetően is megtörténtek.
Dr. Füle István: A rendőrség is szokott ezen az útszakaszon ellenőrizni, tehát részt vesz a
feladatban. Az önkormányzatnak valószínűleg az is feladata lenne, hogy összehangolja ezeket
a lépéseket, illetve ösztönözze a Közútkezelő Kht., hogy tegyen valamit.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Az Észak-alföldi Operatív Program Egészségügyi Szolgáltatások,
Fejlesztések Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központok Fejlesztése, Alap és Járóbeteg
Szakellátása Korszerűsítése című ÉAOP 2007.4.1.2. kulcsszámú pályázati felhívásban
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát kizárták a pályázók közül. Információja szerint
levélben megkeresték az illetékeseket azzal kapcsolatban, hogy van-e és milyen lehetőség van
a pályázati kiírásban történő bármilyen változtatásra. A kérdése, hogy milyen válasz érkezett,
illetve az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére.
Dr. Kállai Mária: A társadalmi vitára bocsátott pályázati felhívás tervezetében az „A”
komponens esetében nem szerepelt az alábbi kitétel: „az alapellátás fejlesztése azokon a
településeken lehetséges, amelyek nem rendelkeznek fekvőbeteg ellátással”. Ez a feltétel nem
szerepelt az előzetes pályázati kiírásban, ezért erre vonatkozóan az önkormányzatnak nem állt
módjában észrevételt tenni az egyeztetési időszakban, azaz 2007. október 20-tól október 30.
között, összesen 10 napban. Ez a szűkítés kizárja az Észak-alföldi Régió minden olyan
települési önkormányzatát a pályázók közül, ahol bármilyen fenntartású fekvőbeteg ellátást
biztosító intézmény működik. Az egyeztetési időszak lejárta után véglegesítették a pályázati
felhívást, és a pályázati útmutatót, amely már tartalmazza az ismertetett kizáró okot. Írásban
illetve szóban a Megyei Jogú Városok Szövetségének bizottsági ülésén kérdést tettek fel az
államtitkárnak az említett problémáról, illetve arról, hogy a stratégiai célkitűzéseket a
pályázati források eszközként hogyan segítik. Erre a mai napig válasz nem érkezett. Jelenleg a
pályázati felhívás tartalmi módosítására már nincs lehetőség és nincs olyan pályázati felhívás,
amire az önkormányzatnak lehetősége lenne pályázatot benyújtania. Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata a lehetőségeihez képest a pályázati források bevonása nélkül is
támogatja az egészségügyi alapellátás fejlesztését. Például a Jubileum téri rendelő
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megvásárlásával, ahol 5 házi orvosi praxis elhelyezése történik meg. Természetesen továbbra
is figyelemmel kell kísérni a pályázati felhívásokat.
Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Nagyon szomorú, hogy az elmúlt év óta a többszörösen jelzett
kérdésre sem érkezett válasz és az is nagyon szomorú, hogy ezen a pályázaton Szolnok város
alapellátásának fejlesztésére nincs mód és lehetőség részt venni.
Csák László: A tavasz közeledtével egyre többen jelennek meg a város közterületein,
közparkjaiban, jásztereken, sportpályákon. A létesítmények az időjárás és az igénybevétel
miatt elhasználódtak, különböző mértékben. Például a Dobó úti játszótér kerítése, és a fa
játszóelemek is kisebb felújításra szorulnak, illetve a József A. úti játszóvárnál a
balesetveszély megszüntetését is szolgálná egy kisebb karbantartás, illetve a Bálvány úti
sportpálya kerítésénél is komoly problémák vannak. A kérdése, hogy a játszótéri szezonra
való felkészülés hogyan áll, mikor, milyen ütemterv szerint, milyen karbantartási munkákat
tervez a város.
Szabó István válaszában elmondta, hogy Szolnok városban 57 közterületi játszótér
üzemeltetéséről gondoskodik az önkormányzat. Az európai szabványoknak az 57 játszótérből
sajnos nem mind felel meg. A szigorú szabványnak 17 játszótér felel meg, 8 játszótér
esetében kisebb javítások elvégzésére lesz szükség a közeljövőben. 32 játszótérnél teljes
felújításra és eszközcserére van igény. Megjegyezte, hogy az újonnan épülő játszóterek
körbekerítésére és annak ütemezésére is sort kell keríteni. Mindezek megvalósítására a 2008.
évi költségvetésben 7 millió forint áll rendelkezésre. A konkrétan említett játszóterekkel
kapcsolatban elmondta, hogy a Dobó úti játszótér teljes körű karbantartási munkáját április
hónapban tervezik elvégezni. A József A. úti játszótéren csak a legszükségesebb munkák
lesznek elvégezve. A Bálvány úti sportpálya kerítése, a felszerelések javítása, pótlása pedig
tavasszal megtörténik. Megjegyezte, hogy a szolnokiak környezete kultúrájának kérdésében
döntés született, miszerint a képviselők választópolgáronként naponta 1.-Ft forrással
rendelkeznek. Ennek az a célja, hogy az adott körzet infrastruktúrájának javítását, fenntartását
és üzemeltetését biztosítsák. Kérte, hogy a képviselők éljenek ezzel a lehetőséggel.
Csák László: Élni fog a lehetőséggel, hiszen a körzetében 9 játszótér van. Felhívta a
figyelmet, hogy sok helyen a lakók saját maguk is vállalják, hogy rendbe teszik a
környezetüket. Kérte, hogy a közterület-felügyelők, kézi takarítók figyeljék ezeket a helyeket.
Meg kell becsülni a lakók munkáját, és ahol összehordott szemétkupacok vannak, azt ne
illegális hulladéklerakóknak tekintsék, hanem valamilyen úton és módon próbálják meg
elszállítani, illetve elszállíttatni. Ehhez kérte a hivatal segítségét.
Bagdi Sándorné: A lakosság visszajelzése szerint nagyon jól sikerült az önkormányzat által
szervezett „Tiszta Szívvel Szolnokért” szűrőprogram. A program úgy tűnik, hogy már kinőtte
eddigi kereteit. A kérdése, hogy a tapasztalatok alapján mik azok a jellemző problémák,
amelyekkel a szolnoki polgárok felkeresték a rendezvényt, és megoldható-e, hogy még több
ember eljusson ezekre a rendezvényekre.
Szalay Ferenc: Minden várakozást felülmúló volt a részvétel. Amikor az emberek részt
vettek a szűrővizsgálatokon, az arról is szólt, hogy nem mindegy, hogy milyen az egészségük,
és el is mennének az orvoshoz, de sok esetben ez attól függ, hogy mennyibe kerül. A
szűrőprogram a város által volt finanszírozva, így nagyon sok embernek tudott segíteni abban,
hogy a szűrővizsgálaton részt vegyen és ezt követően a házi orvosnál jelentkezve, a gyógyítás
is megkezdődhessen. 1119 fő vett részt szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton, 276 fő a
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prosztatavizsgálaton, 391 fő a csontsűrűség mérésen, 290 fő a bőrgyógyászati vizsgálaton,
463 fő a zöldhályog vizsgálaton, 386 fő a komputeres szemvizsgálaton, és 56 fő a gyomor- és
bélrendszeri betegségeket megelőző szűrővizsgálaton. Bejelentette, hogy ősszel
továbbfolytatódik a szűrőprogram. Köszönetét fejezte ki Jánosiné Dr. Bene Ildikó főorvos
asszonynak, aki beindította ezt a programot, a képviselő-testületnek pedig azért, hogy 7 millió
forintot biztosított a program támogatására. Véleménye szerint olyan programról van szó,
amivel segíteni lehet a városban élők egészségügyi problémáinak javításán.
Bagdi Sándorné köszönetét fejezte ki a szűrésben részt vevő valamennyi egészségügyi
dolgozónak.
Csák László eltérve az Szervezeti és Működési Szabályzattól kérte, hogy elmondhassa azt a
véleményét, hogy március 16-án (vasárnap) a Sportcsarnokban volt egy hasonló
szűrőprogram – mint az előzőekben ismertetett - a Miniszterelnöki Hivatal szervezésében,
ahol szinte egésznap nagy volt az érdeklődés. Javasolta, hogy ezzel a szűrőprogrammal együtt
fogalmazódjék meg a tapasztalat, amihez felajánlotta a segítségét.
Szalay Ferenc örömmel vette tudomásul, hogy a „Tiszta Szívvel Szolnokért” program
segített az Egészségügyi Minisztériumnak. Nem lett volna baj, ha nem pont a népszavazáshoz
köthető programként indult volna el ez az országban, ugyanis a szűrővizsgálatok nem arról
szólnak, hogy „hírtelen eszébe jut egy miniszternek, hogy szűrni kéne a lakosságot”, hanem
egy folyamatos a primer, illetve a szekunder prevenciót komolyan vevő programnak kellene
hogy legyen. Ma Magyarországon nem egészségügy, hanem „betegségügy” van. Nincsen
olyan megelőző program, ami rendszeres, átfogó és folyamatos lenne. Megköszönte a
felajánlott segítséget.
Vörös Ádám: A város intézményei ebben az évben is csatlakoztak a hivatal által koordinált
takarítási akcióhoz. A kérdése, hogy vannak-e adatok arról, hogy ebben az akcióban
mennyien vettek részt, illetve hogy mely városrészeket érintett a program.
Szabó István: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Remondis Szolnok Zrt-vel és a
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht.-val közösen 2008. március 10-11-én tavaszi
nagytakarítási akciót szervezett. Az akció célja az volt, hogy az oktatási intézmények, civil
szervezetek, gazdálkodó szervezetek bevonásával a város frekventált területén főleg a
belvárosban a megtisztításról gondoskodjanak. Az akcióban 15 középfokú oktatási intézmény,
a Szolnok Városi Óvodák 23 tagintézménnyel, a Szolnoki Városvédők és Városszépítők
Egyesülete, és a Liget Otthon - összesen: 1159 fő - vett részt ebben a két napos akcióban. A
takarítási akció keretén belül a résztvevők saját intézményük környékén és a körzetben lévő
utcákban, a lakóterületeknek a tisztításában vett részt. A munkák során 130 m3 hulladék
keletkezett. Mindenkit köszönet illet azért, hogy részt vett ebben a munkában és a város
tisztaságát javította. A fő feladat az, hogy az elkövetkezendő időben ezt a színvonalat
fenntartsák.
Vörös Ádám kérte a városvezetést, hogy miután ez a program láthatóan jól működik, a
színvonalat ne csak fenntartsák, hanem lehetőség szerint bővítsék a tavaszi nagytakarításban
részt vevők körét, a területek, illetve szervezetek számát, akik valamilyen módon
hozzájárulnak ehhez a munkához. Köszönetét fejezte ki az akcióban résztvevőknek.
Tasnádi Zoltán: A március 9-i népszavazáson a szavazók döntő többsége eltörölte a
vizitdíjat. Ez az intézkedés érinti a megyeszékhely körzeti orvosait is. Az állam korábban
jelentősen csökkentette a házi orvosi praxisok támogatását. A kormányfő többször elmondta,
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hogy nem áll szándékukban pótolni a kieső vizitdíjat. A kérdése, hogy az önkormányzat tud-e
valamilyen módon segíteni a városban dolgozó házi orvosok praxis működésében.
Szalay Ferenc: A Miniszterelnök elmondta, hogy nem tudja pótolni a kieső vizitdíjat, de
hogy ezt meddig tudja tartani, azt nem lehet tudni, nagyon sokáig nem, hiszen „létezhetetlen,
hogy az egészségügyi alapellátás finanszírozását egy Kormány leveti magáról”. Véleménye
szerint ez nem tehető meg. A város gondolkodik azon, hogy miben tud segíteni a házi
orvosoknak. A kamarák vezetőivel, a kórházak igazgatóival, a Gyógyszerész Kamara
képviselőjével, a Bölcsődei és Egészségügyi Szolgálat igazgatójával és helyettesével történt
egyeztetésen végig gondolták azt, hogy milyen módon lehet segíteni, hiszen 100-160.000.-Ft,
azaz 20-25%-os kiesést is jelenthet a vizitdíj elvétele a praxisoktól. A város ennyit nem tud
visszapótolni, de azon gondolkodnak, hogy 20-25.000.-Ft díjat havonta próbál biztosítani a
praxisoknak. Ez azt jelentené, hogy a Kormány által „elvett” amortizációs költség kerülne
visszapótlásra. A visszapótlás formájáról megkérdezik a házi orvosokat. Ez a levél a
napokban postázásra kerül. A következő héten pedig a válaszokból fog kiderülni, hogy mit és
hogyan kellene megtenni. Mindenképpen segíteni kell az egészségügyi alapellátást és olyan
fejlesztéseket kell végrehajtani, hogy a korházakkal összekötve, hogy egyszerűbbé válljon az
ellátás. Ez azt jelentené, hogy például interneten keresztül lehet kapcsolatba lépni a korházzal.
Elmondta még, hogy 67 praxis van Szolnok városában, rájuk vonatkozik ez a kérdés.
Tasnádi Zoltán reagálásában elmondta várja, hogy mi fog történni az elkövetkezendő
időszakban, hiszen az önkormányzatok gyakorlatilag már a működőképességük határán
vannak és egy újabb teher felvétele, már csődhelyzetet is kialakíthat.
Tóth Ferenc: A Szolnoki Civil Tanács régóta próbál időpontot egyeztetni a város vezetésével
azért, hogy megtárgyalják a Városi Civil Fórum előkészítésének aktuális, illetve a civil
szervezetek és a városvezetés kapcsolatának fontos kérdéseit. A városvezetés elfoglaltsága
miatt, vagy erre való hivatkozással nem következett be a találkozó, ami úgy tűnik, hogy most
már érzékenyen érinti a Civil Tanácshoz kapcsolódó szervezeteket. Úgy tűnik, mintha
leértékelődött volna talán a fontossága ennek a beszélgetésnek? A kérdése, hogy meg lehet-e
állapodni egy fix időpontban.
Dr. Kállai Mária: Véleménye szerint nem a Közgyűlés elé való a kérdés, mely számára
meghökkentő. Elmondta még, hogy személyes elfoglaltságát olykor felülírják a teendőből
adódó törvényi kötelezettségek. Osztályvezető asszonnyal azon gondolkodtak, hogy vagy a
hivatal munkatársai vesznek részt az egyeztetésen, vagy kísérletet tesznek egy
kompromisszumos időpontmódosításra. Három napot jelöltek ki. A Civil Tanács
képviselőjének nem voltak félnapok alkalmasak erre, csak egy meghatározott időpontban, egy
meghatározott órasávban. Egyébként az időpont kitűzése megtörtént.
Tóth Ferenc: Megnyugtató, hogy nem a civil szervezetek alulértékeléséről van szó. Szeretné,
ha egy több résztvevős időpont egyeztetés sikeres lenne.
Csák László: A március 15-i ünnepséggel kapcsolatos a felvetése. Azt tapasztalták, hogy a
Damjanich szobornál az ünnepi beszéd elkezdését követően, - a beszéd első harmadánál többen ott hagyták az ünnepség helyszínét. „Az hogy a beszéd tartalmában, mennyire volt
aktuálpolitikai, azt gondolom, jelentősen befolyásolta az érdeklődés hiányát az ünnepség
során.” A kérdése, hogy a városvezetése mennyire tapasztalta azt, hogy ez az aktuálpolitikai
megközelítése a március 15-i ünnepnek ilyen következményekkel járt?
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Szalay Ferenc: „2002. október 23-án elhangzott a következő ünnepi beszédben Botka
Lajosné asszony szájából: az 1956-os forradalom és szabadságharc azért bukott el, mert a
magyar nép nem volt képes összefogni. Ezt Önök mondták végül is. Elmondták azt, hogy a
magyar nép nem tudott összefogni. Azt nem mondták hozzá, hogy azért nem tudott
összefogni, mert volt akkor egy olyan Kormány, volt akkor egy olyan rezsim, egy rendszer,
aki behívta az oroszokat és tönkreverte a forradalmat. Volt egy ilyen szólás, ebből azt
gondolom, hogy egy olyan aktualitás született annak idején, hogy többen nem akartak kijönni
soha többet október 23-i beszédet hallgatni, mert ha valaki ilyet mer mondani október 23-ról,
az vérlázító. Ez az egyik. A másik: 160 éve volt a ’48-’49-es szabadságharc. Nem tudom
emlékszik-e képviselő úr arra, hogy milyen országos kampány zajlott az ügyben, hogy 160
évét ennek a forradalomnak és szabadságharcnak a kormányzat és maga az állam
méltóképpen ünnepelje. Volt egy központi ünnepség a Múzeum körúton, a Múzeumkertben,
80-100 ember nézte meg. Hasonlóképpen elszabotálták ezt az ünnepet most idén Önök, mint
elszabotálták annak idején a Millecentenáriumot, amikor a Horn Kormány nem volt hajlandó
megünnepelni ezt az ünnepséget. Nem tudom, hogy igazából ennek kapcsán Önök, hogy
mernek egyáltalán most az aktualitások kapcsán kérdést feltenni, amikor ’48–’49-es
forradalom kapcsán megszületik fél 10-től 12-ig egy gyönyörűséges műsor. Több ezren kint
vannak Szolnokon a tereken, jönnek-mennek és örömködnek. Van egy ünnepi beszéd,
amelyben a város el meri mondani azt, hogy kérem szépen több mint 3 millió ember végre
akaratát kifejezve a Kormány ellen megy és ez Önökben ekkora határtalan feszültséget
gerjeszt. Önökben, akik mondjuk október 23-át nemcsak, hogy tiltották, hanem üldözték, mint
ünnepet. Az embereket, akik részt vettek ezeken az ünnepeken mindenféle lehetséges
retorzióval illették. Még ’89-ben egyébként 1989-ben is problémát jelentett, hogyha a ’48 –
’49-es szabadságharc ünnepei, szabad ünnepként szerepeltek. Ezek az ünnepek szerte az
országban egyébként annak idején piros zászlókkal Szovjetunió méltatásával együtt zajlottak
Magyarországon. A ’48 – ’49-es szabadságharc ünnepei és akkor most erről beszélni itt egy
Közgyűlés előtt én méltatlannak érzem a kérdést az az igazság. Az pedig, hogy néhány ember
elmegy egy ünnepi beszéd kapcsán, ez az Önök megítélése. El tudom képzelni, hogy azért
mentek el, mert Önök ott voltak az ünnepségen, azért mentek el, mert Önöket ott látták, nem
azért mert az ünnepi beszédben aktualitások voltak. Ilyen őrült következtetéseket én is le
tudok vonni, de hagy ne tegyem már a későbbiekben tovább.”
Csák László: „Elég érdekes választ hallottunk, aránylag keveset magáról a kérdésről és
gyakorlatilag az hangzott el, hogy egy csomó negatív dolgot felsorolt a múltból polgármester
úr, majd mind ezt elítélendő dolog, ne szóljon senki, ha most is ugyanez történik. Azt
gondolom, hogy ezt, ha valami nem jó, azt nem kell követni. Azt hogy Önök 1990. előtt mit
csináltak, ezt Ön pontosan ugyan úgy tudja, mert akik annak idején az MSZMP-be benne
voltak, azoknak jelentős része megtalálható az Önök pártjában, illetve bármelyik másik
pártban. Azt gondolom, hogy ez az „Önök” szó ebben az esetben nem teljesen helyénvaló volt
ebben a hozzászólásban. Én azt gondolom, hogyha ezen a dolgon nem tudunk változtatni, és
nem tudjuk egy kicsit az ilyen ünnepeket a napi politikából kiemelni akkor az lesz a vége,
amit egy-két esetben fel is sorolt.”
1. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadására
Szalay Ferenc köszönetét fejezte ki az elvégzett munkáért Molnár Attila és Nagy Ágnes
felelős tervezőknek. Ezt követően a határozati javaslat mellékleteként szereplő Integrált
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Városfejlesztési Stratégia anyagában kérte az alábbi kiegészítéseket átvezetni, melyek az
előterjesztés részét képezik:
 A 154., 208., 212., 250., 251., 261.,és 266. oldalon található táblázatok, térképek és a
szöveges leírás kiegészül az „A-B4” jelű fejlesztésnél a Borostyán Művelődési Ház
megvásárlása és felújítása szövegrésszel.
 A 261. oldal táblázatában 10. sorszámú fejlesztési feladatként szereplő Borostyán
Művelődési Ház megvásárlása és felújítása feladat költségoszlopa kiegészül 157
millió Ft bruttó költséggel, ennek megfelelően a főösszesítő összege 4.246,6 millió Ftra módosul.
 A 264. és 279. oldalak kiegészülnek az ülés előtt kiosztott költségösszesítő
táblázatokkal.
Pataki Ferenc beajánlásában elmondta, hogy ez az az időszak, amikor az önkormányzati
főépítész, illetve a tervet készítő tervezők vaskos anyagokkal lepik meg a képviselőket. Most
érkezett el annak az időszaka, hogy a pályázatokhoz szükséges tervezési, stratégiai háttér
megteremtésére kerüljön sor. Az első lépcső volt a január hónapban elfogadott Hosszú Távú
Városfejlesztési Koncepció, majd az Integrált Városfejlesztési Stratégia előterjesztése
következik. A két dokumentum összhangját az előterjesztés mellékleteként szereplő táblázat
mutatja be. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia szükségességéről elmondta, hogy eddig ez
ismeretlen műfaj volt. 2007. év nyarán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt az, aki ennek a
dokumentumnak a létrehozását szorgalmazta. Az anyag tartalmát bemutató kézikönyv rögzíti
azokat a legfontosabb elemeket, amelyeket a stratégiának tartalmaznia kell. Elmondta még,
hogy a stratégia elkészítése nem jogszabályi kötelem, de előfeltétele annak, hogy az
önkormányzatok ágazati, illetve operatív programok keretében sikeres pályázatot
nyújthassanak be. Az anyag létrehozása egyfajta szükségességet is mutat a város
fejlesztésében, hiszen az anyagban található statisztikai adattal alátámasztott fejlesztési cél és
főleg térben történő elrendezése a képviselő-testület és a város fejlesztésében dolgozó más
szervezetek szempontjából egy olyan összefoglaló dokumentum, amelyet az elkövetkezendő
években sűrűn kell forgatni. Az anyag készítéséről, összeállításáról elmondta, hogy ez a
munka 2007. év nyarán kezdődött. Először a lakosság, civil szervezetek, politikai pártok
javaslatai lettek összegyűjtve és értékelve. A feladathalmazzal szembesülve a képviselőtestület 2007. augusztus hónapban soron kívüli ülésen meghozta döntését, egy közbeszerzés
kiírására, a tervezési feladatok ellátására vonatkozóan. Az előkészítés során, az abban részt
vevők megpróbálták az anyagot széles körben megismertetni, illetve ennek kapcsán a
megfogalmazódó véleményeket az anyagban integrálni. Lakossági és vállalkozói fórumok
megtartására került sor a város különböző pontjain, illetve több esetben a politikai frakciók is
tájékoztatva lettek az elvégzett feladatokról. Az anyag, ami kb. 600 oldal terjedelmű,
véleménye szerint nem lezárt rendszer. A városban zajló társadalmi, gazdasági folyamatok,
illetve azok a pályázati lehetőségek, amelyek új lehetőségként adódnak, szükségessé teszik az
anyag folyamatos felülvizsgálatát. A politikai pártokban, frakciókban, a civil szervezetekben
és a lakosság részéről igények merülhetnek fel, amelyeknek a stratégiába illesztése fontos
lehet. Erre utal a határozati javaslat 2. pontja, amely ezt a folyamatos felülvizsgálatot,
karbantartást, aktualizálást irányozza elő. Köszönetét fejezte ki a tervező VÁTERV ’95. Kft.
munkatársainak és kérte az előterjesztés támogatását.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az ellenőrző albizottság kivételével a
Közgyűlés minden bizottsága. Az oktatási és a pénzügyi bizottság munkaterv szerinti ülésén
véleményezte az előterjesztést és támogatják az elfogadását. Az egészségügyi, szociális és
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sport, a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság együttes ülés keretében
véleményezte az előterjesztést és támogatta az elfogadását.
Hozzászólások:
Tóth Ferenc: Véleménye szerint olyan terv jött létre, amely távlataiban Szolnok jövőjét
meghatározza. Két vonulatot érint az Integrált Városfejlesztési Stratégia. Egyik oldalról a
város fejlődési irányait, a másik oldalról pedig a város valamilyen összefüggéseit a
környezetével. Hangsúlyozta azon túl, hogy évente szükséges a stratégiát felülvizsgálni, és
szakértőnek is elemezni kell, valamint a város lakosságát is meg kell szólítani. Fontosnak
tartja, hogy a lakosság minél szélesebb körben ismerje meg, beszéljenek róla, vitassák meg,
fogadják be, vagy esetleg cáfoljanak rá, ha valamelyik részével nem értenek egyet. Megítélése
szerint, ha egy telek értékét növeli a környezetében lévő fejlesztés, akkor ez a városra is
érvényes, a város értéke is felértékelődik. Fontos a befektetői szempont is. Javasolta, hogy a
város gondolja végig, hogy távlatokban a Tiszával kapcsolatban hogyan lehetne további
együttműködéseket kiépíteni. Létezik egy un. „Kárpátok-Tisza Sarka”, amely nemzetközi
együttműködés. A Tisza vízgyűjtőjére vonatkozólag integrálja az elképzeléseket, és ha a város
csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez, biztosan partnerekre és szövetségesekre találna. A
Tisza, mint folyó továbbra is jelentős tényezője lesz a városnak, például az intermoduláris
szállítás kérdése, amit egyébként az anyag tartalmaz, de a későbbiekben még felértékelődhet.
Az előterjesztést elfogadásra javasolta és gratulált a kidolgozóinak.
Csák László: Nagyon komoly munka áll az előkészítők mögött, amihez gratulált.
Megjegyezte, hogy a javaslattevők között szerepelnek egyéni képviselők, civilek. Az anyag
végleges összeállításában jelentős részben hozzájárult a szocialista frakció egy külön leadott
javaslatcsomaggal. Így került be a Holt-Tisza, a Jubileum tér. Szívesen látták volna az 1.sz.
mellékletben az egyéb fontos javaslatok mellett a frakció javaslatait is. Az ülés előtt lett
kiosztva a „Tisza Fővárosa” és a „Szandaszőlősi rehabilitáció”-nak az anyaga. A „Tisza
Fővárosa” kiegészül a gyaloghíddal, jelentős önrésszel. Ennek áttanulmányozására is több idő
kellett volna. Ehhez kapcsolódva az elmúlt időszakban a lakossági fórumokon több olyan
problémát vetettek fel és hozták párhuzamba, miszerint a városnak most fontosabb
megoldandó problémája is lenne, mint a gyaloghíd építése. Kérte a városvezetést, hogy ezeket
a véleményeket is vegyék figyelembe.
Dr. Bozó Andrea: A stratégia legfontosabb eredménye, hogy az egész város érdekeit
szolgálja és mindenki részt vehetett a megalkotásában. Nagyon sok javaslat érkezett a
FIDESZ frakciótól és a lakosságtól is az Integrált Városfejlesztési Stratégiához. Több
százmilliárd forintra van szükség a tervek megvalósításához, tehát valamilyen sorrendet is be
kell tartani. A sorrendnél a legfontosabb a város gazdasági erejének, ismertségének növelése,
amely pénzben is mérhető a lakosság számára. Véleménye szerint egy gyaloghíd ezek közé
tartozik, amely olyan látványosság lehet, ami a turistákat is vonzza a városba, és igénybe
veszik a városban lévő szolgáltatásokat és továbbviszik a város hírnevét. A város lakosságát
annyiban érinti a gyaloghíd, hogy a Tiszaliget könnyebben lesz megközelíthető és segít a
közlekedési gondon, amely elég nagy problémát jelent a városban. Az Integrált
Városfejlesztési Stratégia 10 évre előre az összes fontos kérdést tartalmazza, amely a város
fejlődését szolgálja, mindenképpen alkalmas lesz arra, hogy a jövőben egy kézzelfogható,
átlátható tervvel rendelkezzen a város.
Ferenczné Teleky Éva: 1990. év óta tudja nyomon követni azokat a rendezési terv
módosításokat, amelyek a város arculatát meghatározták. Abban az időben nem volt irigylésre
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méltó az a munka, amit végeztek, mert a város környezetében látható előrelépés, a városlakók
oldaláról nem volt tapasztalható. Most eljött az az időszak, amikor mindazokat az
elképzeléseket, amelyeket a város környezetének kialakításában megfogalmazódtak, talán
megvalósíthatóak lesznek. Kiemelt időszaknak tartja ezt az időszakot, amikor ilyen vezetése
van a városnak, hiszen valóban megvalósíthatók lesznek olyan környezetalakítási
beruházások, amelyek hosszú távra meghatározó elemei lehetnek Szolnok város arculatának
alakításában. A városfejlesztés és a politika kiemelt szerepe meghatározható a felelősség és a
munkamegosztás szempontjából. Arról is beszélt, hogy a városfejlesztés nem független a
politikától. Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy az MSZP képviselő-csoport
tagjai különböző városfejlesztési ötletekkel gazdagította Szolnok város projektjét a város
fejlődése érdekében. Kitért arra is, hogy Bécsnek 1984 óta van projektszerű városfejlesztési
dokumentuma. Az, hogy mitől projektszerű, - ami a jelenlegi anyagra is igaz - attól, hogy
gazdasági, szociológiai, ökológiai fejlesztések és a közös gondolkodások, tevékenységek
motiválják a város oldaláról. A képviselők felelőssége, hogy a vállalkozói szféráig lejuttatva
ezeket a projekteket a megvalósulásban segítsék és ehhez minél több forrást lehessen a
különböző programokból nyerni. Reményét fejezte ki, hogy Szolnok város az Észak-alföldi
Régión belül kap arra lehetőséget, hogy ezeket a projekteket meg tudja valósítani és bízik
abban, hogy a két képviselőcsoport együtt tud dolgozni. Elfogadásra ajánlotta az
előterjesztést.
Pintér László: Köszönetét fejezte az anyag készítőinek. Elmondta még, hogy a Tisza nagy
vízszint ingadozása miatt nem részesülhet a város a Tisza áldásaiból és örömeiből, ugyanis
Kisköre és Csongrád között gyakorlatilag nem hajózható a folyó. Kezdeményezni kellene
azoknak az önkormányzatoknak a szövetségét, amelyek érintettek abban, hogy ezen a
szakaszon Kisköre és Csongrád között, a Tisza minél előbb hajózhatóvá válljon.
Véleményként elmondta még, hogy a tervezett második Tisza híd – Csáklya utcai híd –
funkciói között csak annyi van felsorolva, hogy „megközelítik a vásárló központokat és hogy
a Tiszaliget jobb megközelítése”. Ez nem elég indok ahhoz, hogy a város segítséget kapjon a
híd megvalósításához. Ezen a hídon át Szandaszőlős is megközelíthető, figyelembe véve a
majdani gyűjtőútra történő rákötést, és onnan a 4-es elkerülőn keresztül Szandaszőlős is
megközelíthető, vagy közvetlenül az új 4-es elkerülőt végig használva. Ugyancsak ehhez a
hídhoz kapcsolódik és az anyagban az szerepel, hogy „amennyiben erről a hídnak a déli
lejárójáról – Tiszaliget felé – összeköttetést nyitnak, akkor a Tiszaliget két oldalról is
megközelíthető lesz”. Korábban a fórumokon az vetődött fel, hogy óvakodni kellene attól,
hogy a Tiszaligetben átmenő forgalom alakuljon ki a két híd között, forgalmát hosszú távon
lenne célszerű átgondolni. Nem tartja jónak a Ságvári körút 2x1 forgalmi sávos átépítését és
üzletutcává történő kialakítását. Úgy látja, hogy a körút forgalma különösen az Ady Endre út
és Baross út közötti szakaszon elég nagy. A döntések meghozatala előtt mindenképpen
szükséges a forgalom alakulásának vizsgálata és a forgalomszámlálás.
Dr. Kállai Mária szerint a hosszú távú koncepció és az Integrált Városfejlesztési Stratégia
együttesen sok évre kijelöli a fő irányvonalat, melyet követve - a városvezetés összefogva a
civil és a versenyszférával - szép sikereket érhet el a város. Biztos abban, hogy a különböző
humánfejlesztések során, a pályázati források elérésénél és együttgondolkodás lehetőségénél
az Integrált Városfejlesztési Stratégia igényes szakmai anyaga eszközként fog szolgálni.
Jónak tartja azt, hogy nem lezárt anyagról van szó, hiszen az élet és a munka során változhat,
kiegészülhet, és kiváló alapot nyújthat egy hosszú távú gondolkodáshoz. Saját
választókörzetét, Szandaszőlőst nézve is látható, hogy a stratégia a városrész sajátosságaira
épít, a kiváló humán ellátórendszer és a lakossági életminőség javítását szolgálja. Reméli,
hogy a stratégia a helyi vállalkozószférának is lehetőséget teremt, és minden lakó jobban
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fogja szeretni a lakókörzetét. Bízik abban, hogy a humán és rendezési elemek összhangjával,
utólag visszatekintve is elégedett lehet majd a város a stratégiával.
Hegmanné Nemes Sára megköszönte azok munkáját, akik az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elkészítésében részt vettek. Fontosnak tartotta ismertetni, hogy a stratégia rendkívül
szigorú és meghatározott logika szerint került összeállításra. Elmondta, hogy a korábban
ismert számok alapján összeállított, kiosztott költségvetésnek is meghatározott logikája van.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium városrehabilitációs kézikönyve azt is
meghatározza, hogy egy-egy fejlesztésben hány százalékban lehet építési beruházás, útépítés.
Meghatározza továbbá azt is, hogy az önerőt – az egyes fejlesztésekhez -, a vállalkozói tőkét
milyen arányban kellene bevonni. Mindennek együtt kell megfelelni az egyes
akcióterületekre. Figyelembe kell még venni a szociális rehabilitációt és a funkcióbővítő
rehabilitációt is. Véleménye szerint a gyaloghíddal kapcsolatos vitát nem kell újra lefolytatni,
hiszen erről már egyszer döntött a Közgyűlés és a következő napirendi pont már a gyaloghíd
engedélyes terveinek véleményezése lesz. Meglátása szerint a stratégia nagyon átgondolt
munka, mely a költségvetés függvényében és a külső bevonható tőke, valamint az új pályázati
és fejlesztési lehetőségek ismeretében minden évben újra átgondolásra kerülhet.
Örvendetesnek látja, hogy a megindult belvárosi rehabilitáció és fejlesztés mellett a
szandaszőlősi városrész fejlesztése is az első szakaszba kerülhetett. Ismertette, hogy az
Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó pályázatok beadása jelentősen csúszik,
hiszen az első szakasz a 2007-2008-as akció éveket érintette volna. A jelenlegi pályázat nyár
vagy ősz folyamán lesz beadható állapotban. Ez annyit jelent, hogy a stratégiának a
megvalósítása, és a források lehívása összecsúszik a következő két év akcióterveivel. Ezért
van az, hogy a megyei jogú városok esetében kiemelt projektként lehívható 4 milliárdos
összegből már 2 milliárdot lehívhatna a város, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
eldönti azt, hogy Szolnok város pályázatos projektje támogatható.
Szalay Ferenc a vitát lezárta.
Pataki Ferenc a hozzászólásokra reagálva elmondta, hogy a Csák László által említett,
mellékletből hiányzó levelet pótolni fogják. Pintér László hozzászólásával kapcsolatban
megjegyezte, hogy a Csáklya utcai híd tervezése előrelépett, hiszen a Magyar Köztársaság
költségvetésében 100 millió forint áll rendelkezésre a műszaki előkészítésre. Véleménye
szerint a híd megépítése - figyelembe véve a tervezett fejlesztéseket - nagy áldás lenne a
területre. Jelenlegi zsákszerű elrendezéséből adódóan egy-egy rendezvény alkalmával komoly
közlekedési problémák vannak. A tervezett kialakítás viszont nem lehet ösztönző az átmenő
forgalomra. A Szapáry utca és a Ságvári krt. piacig történő átalakításával kapcsolatban
elmondta, hogy a stratégia semmiféleképpen nem irányozza elő a forgalomtól történő elzárást,
hanem elsődlegesen a gyalogos szerepkör erősítése a cél, mely már most is jelen van ezen az
útszakaszon.
Szalay Ferenc megköszönte a stratégia készítése során végzett munkát, melyben nagyon
sokan közreműködtek. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát a városrehabilitációs
programhoz kellett elkészíteni, melynek során összességében 6,6 milliárd forint támogatási
lehetőséghez juthat a város. Rámutatott arra, hogy az elkövetkező 6-7 év lesz az az intenzív
időszak, amikor ezeknek a fejlesztéseknek el kell indulnia és meg kell valósulnia. Sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy a források érkezésében már most minimum egy év csúszás van. Bízik
abban, hogy ez a későbbiekben még pótolható lesz. Hangsúlyozta, hogy a programok
megvalósításához önerőre is szüksége van a városnak, melynek forrása a kibocsátott kötvény.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia Szolnok város jövőjét
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jelentősen megváltoztathatja, és annyit fog érni, ami ebből megvalósul. A Tiszaligetben épülő
Campus, és egyéb fejlesztések miatt fontosnak tartja a gyaloghíd megépítését.
Úgy látja, ha a főiskolásokat nem lehet bekapcsolni a város életébe, vagy a kollégium nem
kerül összekötésre a főiskola különböző épületeivel, komoly problémákat okozhat. Az
idegenforgalmi és turisztikai fejlesztések területén sem mindegy, hogy a város szerves
részeként valósulnak-e meg, vagy egy elkülönített területen. A gyaloghidat teljes egészében
kell vizsgálni, mellyel fontos zöldterület bekapcsolása történhet a város vérkeringésébe, és a
funkcióit teljes egészében a város és az idegenforgalom szolgálatába lehet állítani. A
gyaloghíd Szolnok város arculatának jelképe is lehet. Ismertette, hogy a Tiszamenti Régió mely a Balaton Régió mintájára lett létrehozva - működik, de sajnos nincs forrása, amivel
fejlesztéseket tudna elérni. Úgy látja, hogy ezt tovább kell működtetni, és meg kell keresni a
lehetőségeket, hiszen a Tisza tó és a folyó környéke legalább akkora érték, mint a Balaton.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

56/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról
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, a határozat mellékletét képező Szolnok Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: IVS) elfogadja.
2. Az anti-szegregációs szakértő által kért módosításoknak, valamint az aktuális pályázati
lehetőségeknek és tervezett fejlesztéseknek megfelelően – de minimum évente – az IVS-t
aktualizálni kell.
Határidő: folyamatos
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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2. napirendi pont:
Előterjesztés a szolnoki gyalogos-kerékpáros Tisza-híd építési engedélyezési terveinek
véleményezésére
Pataki Ferenc bejelentette, hogy a tervezők bemutatják a látványterveket.

Pozsonyi Iván ismertette, hogy a tervezett gyaloghíd a Szapáry utcát köti össze a tiszaligeti
sétánnyal. A szerkezet három fő részből áll, a mederhíd a felhajtó részekkel, a városoldali
térrendezéssel és a tiszaligeti lehajtó ágakkal. Az újszerű szerkezet 120 méteres nyílással íveli
át a Tiszát. 5 méter hasznos szélességű, pályaburkolata környezetbarát fa-műanyag kompozit
anyagból áll, mely jó időjárásálló és megfelelő súrlódással rendelkezik. Közvilágítása a
korlátokban lesz elhelyezve, díszvilágítása az ívekre kialakított világítófüzérek lesznek. A
pálya alulról is meg lesz világítva, a burkolat közepén üvegfelületekkel történő
megszakítással, melyeken keresztül érdekes fényhatásokat lehet elérni. Elmondta, hogy a híd
tervezése során gondolni kellett a fenntartására, karbantartására, melyet kosaras kocsival lehet
megoldani. A híd nem szokványos szerkezetű, formája a Tiszára jellemző kérészre
emlékeztet, az ívek helyszínen történő megépítése komoly gondot okoz. Az újfajta eljárással
épült magyarországi folyami hidak építését, és a Tisza szeszélyes vízjárását megvizsgálva, a
segédjármok segítségével épülő hídszerkezetet találták a legbiztonságosabbnak. Bemutatta a
híd szerelési fázisait, és elmondta, hogy a középső 40 méteres szakasz csak úszódaru
segítségével kerülhet a helyére. Megjegyezte, hogy a híd kapcsolódik a parti részekhez, mely
városfejlesztési munkát igényel.

Gajdos István elmondta, hogy egy ilyen létesítmény megvalósítása minden résztvevő
számára nagy megtiszteltetést és kihívást jelent, mely szakmájában nagyon ritkán adódó
lehetőség. Véleménye szerint egy ilyen erős jelképi erővel bíró építmény létrehozása nemcsak
a helyszínt változtatja meg, hanem az ott élő embereket is. A kompozíciónál az volt az
alapvető elképzelés, hogy egy többfunkciós városi tér jöjjön létre a jelenlegi, kicsit kopottas
közpark helyén, ami részben megőrizi a hagyományokat. Ismertette, hogy a tér
megformálásánál hármas követelménynek kellett megfelelni, mert az elképzelések
megkívánták, hogy a híd mindenki által járható, akadálymentes legyen. A gyalogos,
mozgássérült és a kerékpáros mozgásformát a hídfőig mindkét oldalon csak szétválasztva
lehetett megoldani. Megjegyezte, hogy külön hangsúlyt fektettek a megvilágítás tervezésére,
hogy a közvilágítás is tovább erősíthesse az új városi tér kialakulását.

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a
városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság. A pénzügyi bizottság munkaterv szerinti
ülésén támogatta az előterjesztés elfogadását. A városfejlesztési és a városgazdálkodási
bizottság együttes ülés keretében véleményezte az előterjesztést és támogatta az elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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H o z z á s z ó l á s o k:
Dr. Szegedi Károly a terveket nagyon szépnek találja, és nem kételkedik abban, hogy a
közgyűlés többségének szavazatával meg is fog valósulni. Ennek ellenére úgy látja, hogy
Szolnoknak sokkal fontosabb és égetőbb gondjai vannak, semmint hogy egy ilyen drága
„játékkal” ajándékozzák meg a várost. Szerinte az elmúlt hetek tapasztalatai arra intenek,
hogy a közlekedési gondok egyre nagyobbak lesznek, és a buszpályaudvar átadásával
összeomolhat a város közlekedése. Emlékezett rá, hogy nem értett egyet a 8,7 milliárd forint
kötvény kibocsátásával, mert ezzel mára 20 milliárdra növelte az eladósodottságát a város. A
kötvény is hitel és a hitelfelvétellel a város a jövőnemzedék életfeltételeit nehezíti meg. Úgy
gondolja, ha már rendelkezésre áll ez a hatalmas összeg, akkor azt ne „játékszerre” költse el a
város, hanem oldja meg vele közlekedési gondjait.

Csala Sándor Péter gratulált az elkészült tervekhez, és ellentétben Dr. Szegedi Károllyal
kiemelte, hogy ez a híd nem „játékszer” lesz, hanem Szolnok ékessége. Bízik a
megvalósításban, hiszen a gyaloghíd építése már a ’70-es években is felmerült.

Dr. Bozó Andrea megköszönte a tervezők tájékoztatóját. Véleménye szerint Dr. Szegedi
Károly nem látja megfelelően a helyzetet.

Pintér László jobban örülne annak, ha előbb épülne meg egy városi közúti híd, de elfogadta,
hogy a sorrend jelenleg megfordul. Túlzottnak tartja a galéria felöli oldalon a burkolt területet.
Szerinte, amennyiben a területen nem sikerül néhány fát elhelyezni, a nyári időszakban
iszonyatos hőség lesz. Felvetette még, ha a Szapáry út felöl érkeznek a kerékpárosok, a
jelenlegi terv szerint kénytelenek a parkoló autók között eljutni a feljáróhoz. Ezt
közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek tartja. Úgy látja, hogy a kerékpárosoknak
tudomásul kell venniük, hogy a tiszaligeti oldalon a kényszerűen hosszú magas szintű
kivezetés miatt csak egy hajtűkanyarral tudnak a hídról lejutni.

Szalay Ferenc lezárva a vitát visszautasította, hogy a város közlekedése az összeomlás szélén
állna. Elismerte, hogy a város közlekedési helyzetének megnyugtató megoldásához valóban
szükség lenne még egy közúti hídra. Rámutatott arra, hogy a Szolnokot keletről elkerülő híd
építését visszautasította a kormány. Reményét fejezte ki arra, hogy 2014-re megépül az M4,
M8 autópályához kapcsolódó nagy közúti híd, ami Szolnok közlekedésén szintén segíthet. A
közúti híd költsége 10 milliárdos nagyságrend - és nem 1,5 milliárd -, melyet a város nem tud
önerőből megépíteni és nem is feladata. Újabb elképzelésként említette, hogy Rákóczifalvával
és két másik településsel együtt megvalósítható lehet, hogy a 442-es új nyomvonala a SzentIstván hídhoz vinné be a térség lakóit. Nem tartja szerencsésnek összemosni a gyaloghíd
építését a város forgalmi problémáival. Véleménye szerint nem lehet „játékszernek” nevezni
egy gyaloghidat, mely a későbbiekben a város arculatát fogja a meghatározni. Hangsúlyozta,
hogy a képviselők többsége nem a híd építését fogja megszavazni, hanem a város jövőjéről
fog dönteni.
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Pataki Ferenc megköszönte a véleményeket és bemutatott egy animációt a leendő hídról.

Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 16 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

57/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a szolnoki gyalogos-kerékpáros Tisza-híd építési engedélyezési terveinek
véleményezéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a Pont-TERV Mérnöki
Tervező és Tanácsadó Zrt. és az A.D.U. Építész Iroda Kft. által 108573 tervszámon készített,
a határozat mellékletét képező szolnoki gyalogos-kerékpáros Tisza-híd építési engedélyezési
tervdokumentációját megismerte és azt elfogadja.

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tervdokumentáció engedélyezésre történő
benyújtására.
Határidő: a 2. pont vonatkozásában: 2008. március 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
- önkormányzati főépítész
- Műszaki Fejlesztési Osztály

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Önkormányzati főépítész
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3. napirendi pont:
Beszámoló a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok teljesítéséről
Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és
sport bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

58/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 1. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok
teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja a városban működő, a civil
szervezet által készített, olyan foglalkoztatáspolitikai projekteket és azok megvalósítását,
amelyek konzorciális keretben az EU normák, és elvárások szerint hatékony megoldást
jelenthet a munkaerőpiacról kiszorult emberek reintegrációjához, továbbá kiemelten kezeli a
“Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság foglalkoztatáspolitikai
tevékenységeit, valamint a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat és a
CONTACT Munkarehabilitáció Kht. rehabilitációs programjait.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata hatékonyan közreműködik az Önkormányzat
Integrációs Programjának részét képező - a cigányság foglalkoztatására irányuló- programok
végrehajtásában.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységei
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja az Önkormányzat és a
JNSZ Megyei Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége között létrejött 40/2003. (III. 27.)
kgy.
határozat
mellékletét
képező
együttműködési
megállapodásban
foglalt
foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseket, kiemelten a tartós egészségügyi problémával,
fogyatékossággal élők munkaerő-piaci re-integrációja, a nők esélyegyenlőségének
munkaerőpiacon történő megteremtése, a cigány lakosság foglalkoztathatósága, valamint a
pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében induló pályázatokat,
programokat.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
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Határidő: folyamatos
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységei
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a munkanélküliség
kezelésében vállalt feladatok végrehajtásáról a tárgyévet követő március 31-ig számoljon be a
Közgyűlésnek.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2009. március 31.
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a polgármesteri hivatal illetékes 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
Deák Miklósné kirendeltség-vezető – Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Szolnok Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok
Kht.
Varga Tamás ügyvezető igazgató - CONTACT Munkarehabilitáció Kht.

4. napirendi pont:
Előterjesztés iparosított technológiával épült lakóépületek felújításáról szóló rendelet
elfogadásáról
Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott helyesbítést tárgyalási alapnak tekinteni.
K é r d é s e k:
Dr. Radócz Zoltán érdeklődött, hogy az előterjesztésben miért nem kerül rögzítésre az 1/3-os
támogatás, illetve a pályázati felhívásban szerepeltetni kellene, hogy az önkormányzat
fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett pályázatok számának függvényében dönti
el, mennyit tud támogatni. Tisztességesebbnek tartaná, ha a társasházak biztosak lehetnének
az 1/3-os támogatásban, mert amennyiben nagyon sok pályázat érkezik egy évben, az
önkormányzat nem tudja mindet támogatásban részesíteni. Kiemelte, hogy nagyon nehéz
helyzetbe hozhatja a társasházakat, ha az Önkormányzat a vártnál alacsonyabb összeggel
támogatja a felújítást. Megkérdezte még, hogy lehet-e olyan kikötést tenni, hogy a SZOLLAK
Kft-t bízzák meg a műszaki ellenőri feladatokkal.
Szalay Ferenc egyetértett Radócz Zoltán felvetésével, de ha a keret erejéig 30%-ban
támogatja az önkormányzat a felújításokat, nem látja a megoldást arra, hogy a kimaradó
társasházaknak lesz-e lehetősége később pályázni.
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Fodor György elmondta, hogy a szövegszerű javaslat lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés
dönthessen úgy, hogy minden pályázónak biztosítja az 1/3-ot, és dönthessen úgy, hogy később
pályázhat a társasház. Amennyiben olyan nagy lesz az igény, hogy a társasházak eleve azzal a
kéréssel fordulnak az Önkormányzathoz, hogy mindenképpen szeretnének még ebben az
évben pályázni, vállalva az 1/3-nál nagyobb önrész biztosítását, ez a javaslat lehetőséget ad
arra is, hogy a társasház más finanszírozási aránnyal pályázhasson. Elmondta, hogy a
kivitelezőt minden alkalommal közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani, az
önkormányzat azonban ragaszkodhat az általa kiválasztott műszaki ellenőrhöz. Ismertette,
hogy a SZOLLAK Kft 2004. óta vesz részt a panelprogram előkészítésében, a közbeszerzési
eljárásban, a kivitelezésben, a műszaki ellenőrzésben, és a társasházak munkájának
megkönnyítése érdekében, valamint az önkormányzat szolgálatában tevékenykedik.
Természetesen, ha a társasház más műszaki ellenőrhöz ragaszkodik, lehetősége lesz mást
megbízni és az önkormányzat külön megbízhatja a SZOLLAK Kft-t a műszaki ellenőri
munkában való részvételre. Ez a feladat nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, tehát a
társasháznak nem kell közbeszerzés útján kiválasztani a műszaki ellenőrt, ezért javasolta a
polgármesteri hivatal, hogy a SZOLLAK Kft legyen bevonva a munkába.
Dr. Szakali Erzsébet ismertette, hogy a rendelettervezet 5. szakaszának (1) bekezdése arról
szól, hogy az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő, melynek mértéke a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a
pályázattal érintett lakásonkénti 500 ezer forintot. Nagy érdeklődés esetén, és ha a társasházak
megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, a rendelet lehetőséget hagy a Közgyűlésnek arra,
hogy a költségvetés módosításával kellő fedezetet biztosítson a támogatásokra. Csak akkor
nem fogadható be több pályázat, ha a Közgyűlés úgy ítéli meg, hogy a túl sok igényt nem
tudja teljesíteni. A rendelet nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy a Közgyűlés az igények
ismeretében hozzon döntést.

H o z z á s z ó l á s o k:
Radócz Zoltán egyetértett azzal, hogy a rendelet korrekten feltárja a lehetőségeket, és
pontosan rögzíti a pályázati feltételeket. A támogatással kapcsolatban megjegyezte,
félreérthető, hogy 500 ezer forintot lehet egy lakásra igénybe venni, holott az 1,5 millió forint,
és az önkormányzati támogatás lehet legfeljebb 500 ezer forint lakásonként. Meglepődne
azon, ha egy társasház úgy döntene, hogy 33 %-nál többet vállal, hiszen ezt sem könnyű
biztosítani. Szerinte nem történhet meg az, hogy egy társasház mindenféle egyeztetés nélkül
csak 20-25 % támogatást kaphasson. Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve nagyon
komoly felelősségvállalás és közös gondolkodás kell ahhoz, hogy egy társasház belevágjon a
panelprogramba. Egyetért a kisebb támogatási összegű lehetőséggel, de ez nem lehet célja az
önkormányzatnak. Csak akkor tudja elfogadni, ha a társasházzal való egyeztetés folyamán
kiderül, hogy tudja vállalni a plusz költséget. A műszaki ellenőrrel kapcsolatban idézte a
rendelettervezet 9. §-ának 2. pontját, mely szerint a pályázati forrásból megvalósuló
valamennyi munka esetében a SZOLLAK Kft biztosítja a műszaki ellenőrt. Eszerint nincs
benne a lehetőség, hogy a társasház dönthessen a műszaki ellenőr személyéről. Bízik benne,
hogy sok társasház gondolkodik a felújításon, és reméli, hogy megmarad az a tudatos
gondolkodás, mely szerint ha az önkormányzat az adott évben már nem tudja vállalni a
támogatást, akkor a következő évben újra megpróbálják. Tapasztalata szerint jól sikerült
felújítások készültek el eddig, érdemes tőlük tanulni.
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Dr. Füle István a műszaki ellenőrrel kapcsolatban megerősítette Radócz Zoltán véleményét.
Szerinte a rendelet ezen pontja törvényellenes, elfogadhatatlan. Kételyeket vethet fel, hogy a
pályázatok elbírálásában is a SZOLLAK Kft vesz részt. Úgy látja, ha nem a SZOLLAK Kft-t
jelölik műszaki ellenőrnek, fenyegetést is jelenthet a társasházak részére.
Dr. Bozó Andrea: Nem ismert, hogy a társasházak hány közbeszerzési eljáráson vehettek
részt, vagy hányat folytathattak le, de az biztos, hogy segítségre szorulnak. A rendelettervezet ehhez kíván segítséget nyújtani. Fontos, hogy az önkormányzat is olyan célokat
tudjon támogatni, amikor valóban fizetőképes a társasház. A GRÁTISZ-ban megjelent, hogy
a pénzügyi bizottság támogatja a panelprogramot. Ebben a nyilatkozatban az is szerepel, hogy
amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor jövőre forrást kell biztosítani és meg kell valósítani
a programot. A nyilatkozatok és aggodalmak szinkronban kellene, hogy legyenek, tehát fel
sem merülhet, hogy ha valaki pályázik a társasház részéről, akkor azt az önkormányzat nem
támogatja. Mindenképpen azt a megoldást kell kialakítani, hogy aki pályázik és nyer is a
pályázata, azt az önkormányzat támogatni tudja.
Radócz Zoltán kérte, hogy egy sajtónyilatkozat alapján Dr. Bozó Andrea képviselő ne
vonjon le következtetéseket egy nyilvános bizottsági ülésről. A pénzügyi bizottság ülésén
Fodor György osztályvezető részéről ugyanazok a kételyek hangoztak el, ami itt a
Közgyűlésen is elhangzott. Természetesen a Közgyűlés meg fogja látni, hogy hány pályázat
érkezik be és milyen a teherbíró képesség 2009. évre. A társasházak sikeres pályázatát
követően az önkormányzat 2009. évben teszi hozzá a forrást és a megvalósulás is abban az
évben történhet meg. Nem 2008 évi dologról van szó. A pályázat beadása történik 2008.
évben, de a beruházások 2009. évben valósulhatnak meg. Köszönettel vette, hogy a
Közgyűlés elé került a panelprogram. Természetesen később fog kiderülni, hogy mennyi az a
program, amit benyújtanak a társaságok, és ebből mennyit tud vállalni az önkormányzat.
Dr. Szakali Erzsébet: A SZOLLAK Kft. műszaki ellenőri feladatai szerepelnek a rendelettervezetben. Ebben szerepel egyfajta biztonság is, az a jó értelemben vett szándék kifejezése,
hogy az önkormányzat pénzeszközeit a társasházi közösségek valóban arra a célra és
szakszerűen használják fel amire kell. Figyelembe véve az elhangzott véleményeket a 9. § (2)
bekezdésének utolsó mondatát törlésre javasolta. A társasházi közösség majd el fogja dönteni,
hogy igénybe veszi-e a SZOLLAK Kft-t mint műszaki ellenőrt, vagy valaki mást kér fel, aki
megfelel a jogszabályi követelményeknek, amit lábjegyzetben a rendelet-tervezet is tartalmaz.
További pontosításként elmondta, hogy a rendelet-tervezet 8. § (12) bekezdés c./ pontjában
számelírás történt, ami helyesen „a pályázó a 9. § (3) bekezdése szerinti szerződéseket
átadja”.
Szalay Ferenc kérdésként fogalmazta meg, hogy amikor az önkormányzat ad 1/3 részt, 1/3ad részt az állam, és 1/3-ad részt a lakos, akkor az önkormányzatnak miért nincs joga arra,
hogy azzal a céggel végeztesse a műszaki ellenőri feladatot, akiben bízik. Mennyivel van több
joga megválasztani egy lakónak a saját 1/3-a kapcsán a saját műszaki ellenőrét.
Dr. Szakali Erzsébet szintén kérdésként fogalmazta meg, hogy a központi szabályozás tesz-e
kitételt a polgármester kérdésére, vagy csak arról szól, hogy a felújítási munkák szakszerű
elvégzése érdekében annak ellenőrzésére megfelelő, az egyéb jogszabály szerinti
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr igénybevétele kötelező. Az egyértelmű, hogy
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műszaki ellenőr igénybevétele kötelező. Viszont ha az utolsó mondat feltételes módba kerül
megfogalmazásra, például, hogy „a pályázati forrásból megvalósuló valamennyi munka
esetén a SZOLLAK Kft.-t műszaki ellenőrként felkérhetik, illetve szerződhetnek a
társasházak”, az elfogadható-e.
Fodor György a feltett kérdésekre elmondta, hogy miután az állam 1/3-ad résszel támogatja
közpénzből ezeket a beruházásokat, ezért feltételeket szab annak felhasználásához. Az
önkormányzat is feltételt szab, miután 1/3-ad részt biztosít és természetesen a társasháznak is
vannak feltételei, elvárásai. Ezeket a feltételeket kell összhangba hozni. Az természetes, hogy
a műszaki ellenőr a beruházó érdekeit védi a kivitelezővel szemben. Azt kellene eldönteni,
hogy ki is a beruházó, hiszen azonos arányban támogatják a beruházást. Jogszabály szerint a
beruházó a társasház, mivel a társasház folytatja a közbeszerzési eljárást és köt szerződést a
kivitelezővel. A jegyző asszony második javaslatát pontosította: „javasoljuk a SZOLLAK Kft.
műszaki ellenőrként történő megbízását”. Ezzel a kötelezés fel lett oldva, de a rendeletben
rögzítve lesz, hogy szükséges a közpénz felhasználás ellenőrzése.
Szalay Ferenc még további javaslatként vetette fel, hogy lehet-e az előzőekhez olyat
megfogalmazni, „hogy a lakóközösség és az önkormányzat egyező akaratából történjen”.
Visszavonta a javaslatát.
Dr. Bozó Andrea: Meglepő volt a jegyző asszony javaslata, mert az előterjesztés abból indul
ki, amit Fodor György elmondott, hogy közpénzekről van szó. A közpénzek felhasználása
pedig sokkal szigorúbb szabályok között kell hogy történjen. Nem támogatja a módosítást.
Véleménye szerint, ha az önkormányzat sok millióval támogat egy beruházást, akkor joggal
várja el, hogy olyan műszaki ellenőr végezze a munkáját, aki biztosítja a közpénz megfelelő
felhasználását. A téves beruházásnak beláthatatlan következményei lehetnek. Nem biztos,
hogy a társasházak igényelnék, hogy saját műszaki ellenőrük legyen, mert mi történik akkor,
ha rosszul választanak. Nagyon sok peres ügy válna belőle. Az önkormányzat viszont
rendelkezik egy nagyon jól bevált műszaki ellenőrrel, aki garancia arra, hogy a 2/3-ad
közpénz megfelelően legyen felhasználva.
Szalay Ferenc: Vannak olyan esetek, amikor a SZOLLAK Kft. az üzemeltető maga a
társasház közös képviselője. Ez esetben saját maga nem lehet a műszaki ellenőr is, a feltételes
módú meghatározás még ezért is fontos.
Dr. Szakali Erzsébet: Dr. Bozó Andrea felvetésére elmondta, hogy mivel állami
pénzeszközről is szó van, és állami támogatással valósul meg valami, ezért a támogató szigorú
ellenőrzést tart szükségesnek. Figyelemmel arra, hogy a 8. § (12) bekezdése nagyon pontosan
meghatározza, hogy amikor az önkormányzattal a társasház támogatási szerződést köt, miket
kell csatolni, javasolta, hogy a 9. § (2) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint
módosuljon: „A pályázati forrásból megvalósuló valamennyi munka esetében a SZOLLAK
Kft. is biztosíthatja a műszaki ellenőrt”.
Fodor György: Az nem összeférhetetlen, hogy a SZOLLAK Kft. a közös képviselő, akkor is
lehet műszaki ellenőre a társasháznak. Ehhez azok az építési jogosultságok szükségesek,
amelyek erre alkalmassá teszi. Összeférhetetlenség akkor lenne, ha a SZOLLAK Kft. lenne a
kivitelező. Ha a beruházó egyben műszakilag alkalmas a műszaki ellenőri feladatok ellátására
is, akkor ezt a feladatot elláthatja. A korábbi javaslata, amely úgy szólt, hogy „javasoljuk a
SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrként történő megbízását” álláspontja szerint már jelent
valamit. A kötelezés ezzel megszűnik. Fel kell hívni a társasházak figyelmét arra, hogy van
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egy gyakorlattal rendelkező, önkormányzati tulajdonú Kft., akit az önkormányzat javasol
foglalkoztatni.
Szalay Ferenc egyeztetési szünetet rendelt el.
Szünet után
Dr. Szakali Erzsébet: A 9. § (2) bekezdésének utolsó mondatát az alábbiak szerint
módosíttatta: „A pályázati forrásból megvalósuló valamennyi munka esetében a SZOLLAK
Kft. is biztosíthatja a műszaki ellenőrt.” Szintén a 9. §-ban az (5) bekezdésének a./ pontja
pedig az alábbiak szerint módosul: 9. § (5) bekezdés a./ A pályázó mellékeli az egyes
teljesítést igazoló önkormányzat és SZOLLAK Kft. által is igazolt dokumentumokat.”
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 21 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

9/2008. (III.31.) KR. r e n d e l e t
az iparosított technológiával épült lakóépületek
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

energiatakarékos

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
(1) Az önkormányzati támogatásra vonatkozó rendelet célja: az iparosított technológia
felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve e
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása, korszerűsítése, valamint
megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.
Iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületnek tekinthető a panel, a közép- és
nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előre gyártott technológia
(továbbiakban együtt: iparosított technológia) felhasználásával épült lakóépület.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, 1992.
július 01. előtt kiadott építési engedély alapján, (1) bekezdés szerinti, igazoltan iparosított
technológia felhasználásával épült lakóépületekre, illetve e lakóépületekben a 6. §-ban
megnevezett munkálatokra.
Pályázati feltételek
2. §
(1) Pályázatot nyújthatnak be a társasházak vagy a lakásszövetkezetek (továbbiakban együtt:
pályázó) a saját tulajdonú lakóépületeikre. A pályázónak minden, a pályázati felhívásban és a
pályázati útmutatóban megjelölt adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban
szolgáltatnia kell.
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(2) Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, rendelkezésre állását, hitelt érdemlő
dokumentumokkal, így közgyűlési-, illetve lakógyűlési határozat hiteles jegyzőkönyve
kivonatával, és bank által kiállított nyilatkozattal kell igazolnia.
(3) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.
(4) Támogatás csak e rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén, és a pályázó által
készített felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező
munkálatokra adható.
(5) A pályázó lakóépületében lévő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére
önkormányzati támogatás nem igényelhető.
(6) A helyi pályáztatást a Szollak Kft. (5000 Szolnok, Jókai út 3.) továbbiakban: helyi
pályázatkezelő) bonyolítja le. A pályázat keretében megvalósuló munkákra kiírt
közbeszerzési eljárásokat a pályázók bonyolítják le, mint ajánlatkérők. A pályázó köteles
kellő időben kiírni a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a
pályázó minden esetben köteles műszaki valamint jogi szempontból jóváhagyatni a helyi
pályázatkezelővel, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztályával. A
pályázatkezelő, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztálya érkezéstől
számított 8 munkanapon belül köteles a szakmai kontrolt elvégezni. A pályázó által - a Kbt.
8.§ (3) bekezdése alapján - létrehozott Bíráló Bizottság létszáma legalább három fő. A Bíráló
Bizottság legalább 2 tagját a helyi pályázatkezelő és a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Fejlesztési Osztálya jelöli. A Bíráló Bizottság csak úgy hozhat határozatot, ha a fent említett
két tag jelen van.
(7) Amennyiben a pályázó a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nem rendelkezik megfelelő
szakértelemmel, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával folytatja le az eljárást.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárás előkészítésébe közösségi értékhatár
elérése esetén kötelező, EU támogatás felhasználása esetén pedig a Kbt. 9.§-a független
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását írja elő. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó
tevékenységéért járó ellenszolgáltatás a támogatás elszámolható költségei körébe tartozik. A
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása nem mentesíti a pályázót a (6) bekezdésben
említett kötelezettségei alól.
(8) Egy lakóépület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be, függetlenül a
pályázat formájától.
3. §
(1) Támogatás csak teljes épületre, vagy dilatációval határolt épületrészre (továbbiakban:
épület, vagy épületrész) nyújtható be.
(2) Támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak teljes – illetve a pályázatban
vállalt, elvégzendő feladatok feltételei szerinti maximális – részvétele mellett lehetséges.
Támogatási feltételek
4. §
(1) Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele, hogy a lakóépület energiamegtakarítást eredményező felújítását, korszerűsítését, illetve az épületgépészeti műszaki
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feltételek előírások szerinti megteremtését az illetékes Miniszter1[1], illetve a nevében eljáró
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÉMI) is
támogassa.
(2) Az önkormányzati támogatást igénylőnek a támogatással érintett kivitelezési munkák
elvégzése során
a) a homlokzatok hőszigetelése esetén az épületek fogadószintjének, a lábazatok felújítását (a
nem támogatott munkarészeket akár saját költségén is);
b) kapcsolódó, közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményező, de a támogatott munkák
teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkákat (különösen a
szerkezetek le- és visszaszerelése; az egységes megjelenítés érdekében történő munkák:
mázolási munkák rácson, korláton, stb.)
is el kell végeznie.
(3) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban
megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó
köteles, az nem növelheti az önkormányzati támogatás összegét.
(4) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített
pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege
ezzel arányosan csökken.
(5) A pályázó önerejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület
felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.
(6) Az állami támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A
szerződés megkötésének, a támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó az önrész
összegét az e célra, általa megnyitott elkülönített számlán elhelyezi, és ezt igazolja. Ha
pályázó a készpénzben vállalt önerőt részben, vagy egészben hitelből biztosítja, akkor a
hitelszerződés egy másolati példányát az Önkormányzat részére megadott határnapig meg kell
küldeni.
(7) Nem pályázhat önkormányzati támogatás elnyerésére az a pályázó, amely nem
rendelkezik magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal.
(8) Nem nyújtható támogatás olyan pályázónak, amelynek a székhely szerint illetékes állami-,
illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) felé hatáskörébe
tartozó, lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetést
engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása
van. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatot kell a
fentiekben megfogalmazottakról benyújtania.
Nem nyújtható támogatás továbbá olyan pályázónak sem, amelynek a víz- és csatorna, a
távhőszolgáltató, hulladék szállító, elektromos energia és gáz közmű üzemeltetőkkel szemben
fennálló 60 napon túl meg nem fizetett tartozása van.
(9) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazza:
a) támogatott program lebonyolítási költségeit: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel
rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díját;
1[1]
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b) a pályázat tervezési költségeit: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése,
vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése, valamint az
engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségeket, illetékeket;
c) a pályázat elkészítésének szakértői költségeit (pl.: pályázatkészítés díja, energiamegtakarítást célzó felújítási koncepcióterv és az energetikai számítás díja, thermográfiai
vizsgálat díja);
d) a közbeszerzési eljárás- (amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik,
vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását), vagy a beszerzési eljárás
(közbeszerzés nélküli) lefolytatásának költségeit;
e) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit;
f) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költségét;
g) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségeit, beleértve a (2) bekezdésben szereplő
munkák – úgynevezett járulékos – költségeit is;
h) homlokzatszigeteléskor, védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park
Igazgatóság által előírt munkálatok költségeit;
i) valamint a felsorolt költségek ÁFA-ját.
(10) A pályázatban a 4. § (9) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt kapcsolódó költségek
legmagasabb értékeit a Magyar Mérnöki Kamara – pályázat benyújtásakori – kamarai ajánlott
értékeinek megfelelően kell meghatározni, a költségek értékei azokat nem haladhatják meg.
A kapcsolódó költségek együttes összege – valamennyi költség megléte esetében – nem
haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség:
a) 35 millió forint értékig 7%-át,
b) 35 millió forintnál magasabb költség esetén 5%-át.
A pályázatban a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül, a pályázati célt bizonyíthatóan
szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési-, szakértői költségek
számolhatók el.
(11) A pályázatban a támogatásból nem fedezhető költségek:
a) az ugyanazon épületben lévő, nem lakás célú önálló albetétek energia-megtakarítást
eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei;
b) a lakások és a nem lakás célú ingatlanok energia-megtakarítást nem eredményező felújítási
munkálatainak költségei;
c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, a 4. § (9) bekezdésben felsoroltakkal nem
azonosítható ráfordításoknak az ÁFA-t is tartalmazó költségei (pl. tulajdoni lap,
térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat sokszorosításának költségei és a postaköltség),
valamint a pályázó által megfizetett pályázati díj;
d) a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége;
e) a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje;
f) a fenti költség elemek ÁFA-ja.
(12) A pályázathoz csatolt költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy
a (9) és a (11) bekezdésben foglaltak szerinti költségek beazonosíthatóak legyenek.
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A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a kapcsolódó
költségeket is csökkenteni kell.
(13) A támogatásból nem fedezhető munkálatokat pályázónak a támogatott programmal egy
időben kell elvégeznie, annak költségeit a saját forrásából kell biztosítania.
A támogatás formája, mértéke
5. §
(1) Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem
haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 500 ezer Ft-ot.
(2) Önkormányzati támogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig
nyújtható. Több pályázat esetén az e rendelet mellékletében, a pályázati felhívásban rögzített
elbírálási szempontokra figyelemmel dönt az Önkormányzat a támogatásról.

(3) Az Önkormányzat által biztosított pályázati keret kimerülése esetén az Önkormányzat a
pályázatok befogadását felfüggeszti. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése
esetén az Önkormányzat hivatalos honlapján2[2] hirdetményt tesz közzé a pályázatok
befogadásának leállításáról. Az ezt követően benyújtott pályázatok nem kerülnek
feldolgozásra, azokat az Önkormányzat pályázónak visszaküldi.
(4) A pályázó pályázat szerinti beruházásai ugyanazon munkálatainak elvégzéséhez csak egy
alkalommal vehet igénybe támogatást. A pályázónak nyilatkoznia kell a korábban lakóépület
felújítási-, korszerűsítési munkálatokra már elnyert támogatások összegéről.
Támogatható felújítások, korszerűsítések
6. §
(1) Támogatás a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást
eredményező, alábbi munkálatokra igényelhető:
a) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása, vagy cseréje:
aa) Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, vagy cseréje
a lakások legalább 90%-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró
szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a
cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is
támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell
szerelni;
ab) A lépcsőházak, és az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső
nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása, vagy cseréje 100%-ban. A
lépcsőházi nyílászárók felújítása, vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének
korszerűsítését is el kell végezni.

2[2]
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b) Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
ba) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése;
bb) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése;
bc) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és
vízszigetelése ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása,
amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint
feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve
tetőfelépítmény esetében;
bd) Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése,
amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs,
stb.) érintkezik.
c) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása:
ca) Új szellőzőrendszer kialakítása, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai és
tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges
légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét,
lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint –
amennyiben műszakilag megoldható – a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell
végezni;
cb) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:
1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelése;
2. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus
szelepek) beszerelése;
3. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának
lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy
költségmegosztók) beszerelése;
4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezen belül:
4.1 strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;
4.2 az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy
az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása;
5. Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség
szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje;
6. Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a
fűtési vezeték felújítása, cseréje.
cc) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos
berendezésekre történő cseréje, egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett
gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti
szakaszolása;
cd) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő
mérőórák felszerelése;
ce) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-,
főelosztó berendezés korszerű berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig
kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő
szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint;
cf) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje, csere
esetén biztonsági felvonó beépítése.
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d) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló
energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra:
da) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése;
db) Napelemek (áramtermelésre) telepítése;
dc) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése;
dd) Biomassza (pellet/faháncs kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., különösen
napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése;
de) Hőszivattyú telepítése;
df) Geotermikus rendszerek telepítése;
dg) Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése;
dh) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése.
(2) Az (1) bekezdés aa) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha
az (1) bekezdés ba) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen
pályázatban végzi el, vagy az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti
a külön rendeletben3[3] leírt hőtechnikai előírásokat. A pályázathoz mellékelni kell a
hőtechnikai előírásoknak való megfelelőséget igazoló hőtechnikai számítást.
(3) Az (1) bekezdés ab) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha
az (1) bekezdés aa) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen
pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az
érvényben lévő hőtechnikai előírásokat.
(4) Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások
90%-át érintő cseréje, energia-megtakarítást eredményező felújítása már korábban, ezen (LA2 végű kódszámon megjelölt) pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó – bizonyítottan a
korábbi pályázat tárgyát nem képező – nyílászárók cseréjére, energia-megtakarítást
eredményező felújítására is lehet pályázni.
(5) Az (1) bekezdés ba) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha
az (1) bekezdés a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a
pályázatban foglalt munkák részeként végzi el.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontokban rögzített, egyes határolószerkezetek hőátbocsátási
tényező értékének meghatározásakor a külön rendeletben4[4] leírtak alapján kell eljárni.
(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontokban leírt munkálatokra vonatkozóan pályázó – a tervezés
során – törekedjen a rendszerben történő anyag felhasználásra.
(8) Az (1) bekezdés a) és b) pontokban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet
pályázni, ha az (1) bekezdés cb) 1-4. pontokban leírt lakásszintű fűtésszabályozás már
megoldott, vagy a pályázat keretében fogják elvégezni.
(9) Az (1) bekezdés cb) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezően el kell végezni az építéssel,
felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak
megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk
beépítését.
3[3]
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(10) Nem támogatható az (1) bekezdés cb)-cd) pontokban leírt, a távfűtőművek tulajdonában
lévő berendezések korszerűsítése, cseréje.
(11) Amennyiben a pályázat műszaki tartalma az (1) bekezdés ab), ba)-bd), ca)-cc) és a cf)
pontokban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a
pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság
véleményének beszerzése szükséges.
(12) Az (1) bekezdés d) pontban nevesített, megújuló energiaforrás létesítése akkor is
támogatható, ha helyileg nem az épülethez kötődik, de a felhasználás egyértelműen az érintett
lakásokra irányul.
A műszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló, külön rendeletben5[5] foglaltak szerint kell vizsgálni.
(13) Az (1) bekezdés a)-d) pontok alatt felsorolt, betűvel jelölt alpontokban megjelölt
munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is, a vonatkozó feltételek teljesítése
mellett – lehet pályázni. Ez alól kivételt képeznek az (1) bekezdés cb) 1-4. pontokban
felsorolt munkák, a távhővel ellátott épületekre vonatkozóan, melyekre önállóan nem, csak
más pályázati munkákhoz kapcsolódóan lehet pályázni.
Pályázat tartalma, befogadása, benyújtásának módja, helye és határideje
7. §
(1) Pályázat kizárólag az illetékes Minisztérium6[6] által meghatározott, vonatkozó pályázati
formanyomtatványokon7[7] , és az előírt dokumentumok csatolásával nyújtható be.
(2) Pályázó által beadandó pályázat felépítése, összeállítása kövesse az illetékes Miniszter
által megjelentetett, a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos pályázati útmutatóban
leírtakat, illetve e rendelethez kapcsolódó pályázati felhívásban rögzített, vonatkozó
szempontokat, valamint tartalmazza a nevesített dokumentumokat.
(3) A pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét az Önkormányzat a (2)
bekezdésben hivatkozott időszak szerint közzétett pályázati felhívásban határozza meg.
Pályázatok elbírálása
8. §
(1) Pályázó köteles e rendelet 7. §-ban hivatkozott dokumentumokat pályázatához a
benyújtási határidőig, az előírt módon mellékelni.
(2) Ha a pályázatot nem magyar nyelven, hiányosan, az előírt formanyomtatványt tartalmában
és alakjában bármilyen módon megváltoztatott (kivéve, ha egy adott helyen erre külön
lehetőség van megjelölve) formanyomtatványon, vagy formanyomtatványokon nyújtották be
ugyan, de nem az előírásoknak megfelelően készítették el, a benyújtott pályázati anyag nem
fogadható be, kizárásra kerül.

5[5]

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben („Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek
alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzéséről”).
6[6]
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.
7[7]
Az illetékes minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az ÉMI Internetes honlapjáról
(www.emi.hu) letölthető.
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(3) Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, illetve a
pályázati határidőt követően nyújtották be a pályázatot, úgy a pályázat kizárásra kerül.
(4) Amennyiben a pályázat e rendelet 7. §-ában hivatkozott dokumentumok valamelyikét
kitöltetlenül, vagy hibásan kitöltve tartalmazza, úgy a pályázó képviselőjét 10 munkanap
határidő tűzésével, egyszeri alkalommal formai hiánypótlásra, kijavításra kell felszólítani.
(5) A pályázó a hiányt eredményesen pótolja, ha a felszólításban meghatározott
dokumentumok a helyi pályázatkezelőhöz a megadott határidőben igazoltan beérkeznek. A
pályázat a hiánypótlás során sem műszaki tartalmában, sem az igényelt támogatások
összegében nem módosítható.
(6) A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye
igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a
pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi, melyről a hiánypótlási határidőt követő
10 munkanapon belül értesíteni kell a pályázót.
(7) Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a
pályázat teljessége a fent meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül.
A pályázó a befogadás tényéről a pályázat – illetve a hiánypótlás – beérkezésétől számított 15
munkanapon belül írásos értesítést kap. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai
megfelelését igazolja, de nem jelenti a támogatás megítélését.
(8) A benyújtott és az igazoltan elfogadott pályázat utólag nem módosítható. A módosítási
szándék esetén a benyújtott pályázat visszavonásával egyidejűleg, még a benyújtási határidő
előtt új pályázatot lehet beadni.
(9) A pályázatok értékelését a helyi pályázatkezelő által létrehozott munkacsoport végzi. A
döntésre vonatkozó javaslattal kapcsolatos előterjesztést Polgármesteri Hivatal Műszaki
Fejlesztési Osztálya készíti el.
(10) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A
döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.
(11) Az önkormányzati támogatásokról - a Városfejlesztési Bizottság előzetes véleményezése
alapján - a Közgyűlés dönt. A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, megváltoztatására
nincs lehetőség.
(12) Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási
szerződést köt. Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött
támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A támogatási szerződés megkötésére – pályázó
kezdeményezésére – akkor kerül sor, ha
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt,
c) a pályázó a 9. § (3) bekezdés szerinti szerződéseket átadja,
A pályázat lebonyolítása, felelőse, a támogatott program műszaki ellenőrzése és
finanszírozása
9. §
(1) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari
végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben,
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folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás
műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek
beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az
Önkormányzattal, az ÉMI-vel. Ennek költsége a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költségek részét képezheti.
(2) A felújítási munkák szakszerű elvégzése érdekében, annak ellenőrzésére a pályázó köteles
megfelelő jogosultsággal8[8] rendelkező műszaki ellenőrt biztosítani. Ennek költsége szintén a
beruházási költségek részét képezheti. A pályázati forrásból megvalósuló valamennyi munka
esetében a Szollak Kft. (5000 Szolnok, Jókai út 3.) is biztosíthatja a műszaki ellenőrt.
(3) A kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerződés”-t, a kivitelezés műszaki ellenőrzésére
„Megbízási szerződés”-t a pályázó köti meg az érdekeltekkel, 1-1 eredeti példányát a pályázó
az Önkormányzatnak (az Önkormányzattal megkötendő támogatási szerződéshez) átadja.
(4) A pályázó a hozzá benyújtott, műszaki ellenőr által leigazolt – a készültségi fokkal
arányos – számlák, valamint a teljesítést igazoló dokumentumok alapján, az általa vállalt
önerővel arányosan kifizetést teljesít a vállalkozók részére az elkülönített számláról.
(5) Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között
megkötött támogatási szerződés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló – Önkormányzat és a SZOLLAK Kft.
által is igazolt – dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzőkönyv”, vagy „Műszaki átadásátvételi jegyzőkönyv”);
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t;
c) a pályázó igazolja, hogy – a vállalt önrészével arányos – kifizetéseket tett (a pénzügyi
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli).
A folyósítás – a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való
érkeztetését követő 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan – az elkülönített
számlára történő átutalással történik.
(6) Az Önkormányzat a támogatást visszavonja, ha a pályázó a Támogatási szerződésben
vállaltakat nem tartja be. Az önkormányzati támogatás visszavonása azonnali beszedési
megbízás alapján történik, a támogatási szerződésben meghatározott módon.
(7) A pályázatban szereplő adatokat, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartalmát az Önkormányzat, vagy/és az illetékes
minisztérium megbízottja9[9] bármikor ellenőrizheti.
(8) A beruházás elszámolásáról, a teljesüléséről a pályázó beszámolót köteles az
Önkormányzat részére készíteni. A beruházást a Támogatási szerződés megkötésétől
számított 3 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a megvalósítás befejezését
követően 10 évig fenn kell maradni.
10. §
A pályázati felhívást e rendelet melléklete tartalmazza.

8[8]

A jelenleg érvényben lévő 158/1997. (IX.26.) Korm. rendeletben előírt, illetve a mindenkor hatályban lévő
jogszabály szerinti szakmai gyakorlat és a szakmai végzettség igazolása mellett.
9[9]
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (röviden: ÉMI Kht.).
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11. §
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 21/2006. (V.5.) KR. r
e n - d e l e t, valamint az azt módosító 23/2006. (VI.22.) KR. r e n d e l e t hatályát veszti.
(3) E rendeletet a hatályba lépését követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni. A már
benyújtott és kedvezően elbírált pályázatokra a pályázatok benyújtásakor hatályos rendelet
szerint kell eljárni.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. március 20-ai ülésén.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásra
1. A támogatás célja
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) által kiírt LFP2008-LA-2 kódszámú pályázata segítségével elnyerhető támogatáshoz kiegészítő
önkormányzati támogatás nyújtása a lakóépület energia-megtakarítást eredményező
felújítására.
2. A támogatást igénylők köre
Szolnok közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházi, vagy lakásszövetkezeti
lakóközösségek, akik jogosultak pályázatot benyújtani az ÖTM LFP-2008-LA-2 kódszámú
pályázati kiírására, illetve a 9/2008. (III.31.) KR. rendelet feltételeit és az önkormányzati
pályázati kiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.
3. Az önkormányzati támogatás igénylése és felhasználása
- A lakóközösség (társasház, lakásszövetkezet) képviselője amennyiben a lakóépület
felújításához az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázattal kíván állami támogatást igényelni, az
erre vonatkozó kész pályázatból az eredeti és egy másolati példányt, valamint az
önkormányzati támogatásra vonatkozó 1 pld. kérelmet (mellékletekkel együtt) nyújthat be a
SZOLLAK Kft. (Szolnok, Arany J. u. 2.) titkárságára.
- A SZOLLAK Kft. a kérelmeket a beérkezés sorrendjében regisztrálja, majd ellenőrzi azokat.
- Az ellenőrzés során SZOLLAK Kft.. megvizsgálja, hogy az önkormányzati támogatási
kérelem és azok mellékletei kielégítik-e az önkormányzati támogatás feltételeit.
- Az állami támogatásra készített pályázat LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati kiírási
feltételeinek való megfelelését az állam által megbízott közreműködő szervezet az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Kht. Lakás-innovációs Divízió(Budapest, XI. Diószegi út 37. ,
továbbiakban ÉMI) fogja megvizsgálni.
- Ha az önkormányzati támogatás iránti kérelem megfelel az önkormányzati támogatási
feltételeknek, akkor a Műszaki Fejlesztési Osztály előterjesztést készít a döntésre jogosult
Közgyűlés részére, melyben javasolja az önkormányzati támogatásról szóló támogatási
ígérvény (határozat) kiadását a pályázó lakóközösségnek.
- Az önkormányzati támogatásról a döntést a Közgyűlés hozza meg.

37
- Ha a kérelem nem felel meg az önkormányzati támogatás feltételeinek, akkor a SZOLLAK
Kft. javasolja a Közgyűlés részére az önkormányzati támogatási kérelem elutasítását. (A
lakóközösségek önkormányzati támogatás nélkül is beadhatják pályázatukat az állami
támogatásra.) Elutasítás esetében a SZOLLAK Kft. a benyújtott pályázat mindkét példányát,
valamint az elutasító határozatot a döntéstől számított 8 munkanapon belül visszaküldi az
önkormányzati támogatást igénylő lakóközösség képviselőjének.
- Egy lakóközösség 2008. évben csak egyszer adhat be kérelmet önkormányzati támogatás
igénylésére.
- A Közgyűlés önkormányzati támogatásra vonatkozó határozatát, az állami támogatásra
készült pályázat eredeti példányt és az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati kiírás II.
Összefoglaló adatlapját kitöltve a SZOLLAK Kft. közreműködésével a Műszaki Fejlesztési
Osztály megküldi a kérelmező lakóközösség képviselőjének a döntéstől számított 8
munkanapon belül. A lakóközösség az önkormányzati dokumentumokkal kiegészített
pályázatát ezután tudja benyújtani az ÉMI-nek.
- Az állami támogatásról a döntést az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter hoz.
- Az államilag támogatott lakóközösséggel az önkormányzat külön támogatási szerződést köt,
az önkormányzat által nyújtandó támogatásra. Az állami támogatásról szóló dokumentum egy
másolati példányát a nyertes lakóközösség képviselőjének az önkormányzati támogatási
szerződéskötéshez a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési
Osztály (Szolnok, Kossuth tér 1.) 104-es helyiségébe az ügyfélfogadási időben lehet leadni. A
támogatási szerződések előkészítését és lebonyolítását a Műszaki Fejlesztési Osztály végzi.
- Az önkormányzat a lakóépület felújításának befejezése után a Szollak Kft. által
teljesítésigazolással ellátott számla alapján támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumok beérkezését követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 30 napon
belül a lakóközösség részére átutalja az önkormányzati támogatást a lakóközösség elkülönített
bankszámlájára.
4. A támogatás mértéke és egyéb feltételek
- Az önkormányzati támogatás csak az állami támogatással együtt vehető igénybe.
- Amennyiben a lakóközösség legalább a 90%-os homlokzati nyílászáró cserére és teljes
homlokzatszigetelési munkákra kér támogatást vagy gépészeti energia racionalizáló
felújításra, akkor az önkormányzati támogatás maximum az elismerhető költségek 33,33%-a
lehet (max. 500.000,- Ft/lakás) az alábbiak figyelembevételével:.
- Az önkormányzati támogatás igénylésénél egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A
hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet a hiánypótlást
teljesíteni.
- Ha a lakóközösség állami támogatásra vonatkozó pályázata elutasításra kerül, akkor az
önkormányzat sem köti meg a támogatási szerződést a önkormányzati támogatás
felhasználására.
5. Az önkormányzati támogatást igénylő kérelem benyújtásának módja, ideje
Az önkormányzati támogatást a SZOLLAK Kft.-hez benyújtott, a Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére címzett jelen pályázati kiírás mellékletét képező
„Önkormányzati támogatást igénylő lap panelfelújításhoz” c. nyomtatványon lehet igényelni.
A benyújtandó dokumentumok:
- „Önkormányzati támogatást igénylő lap panelfelújításhoz” című nyomtatvány kitöltött, aláírt
eredeti példánya
- A lakóközösség képviseletére való jogosultságot igazoló dokumentum eredetivel megegyező
másolata
- Az állami támogatásra készült pályázat eredeti és egy másolati példánya
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- A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló (eredeti vagy hiteles
másolat) külön lakógyűlési határozat
- „Önkormányzati támogatási igény meghatározása” című nyomtatvány kitöltött, aláírt eredeti
példánya
- Korábban állami és önkormányzati támogatással megvalósult munkák esetén a korábbi
pályázati kódszám megadása kötelező.
Az önkormányzati támogatást igénylő lapot, és mellékleteit a SZOLLAK Kft. titkárságán,
vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztályán lehet átvenni.
Az önkormányzati támogatási kérelmeket legkésőbb 2008. 07. 31-ig lehet benyújtani.
A benyújtás helye SZOLLAK Kft. titkársága (Szolnok, Arany J. u. 2.)
A támogatási kérelmeket benyújtani csak postai úton ajánlott küldeményként lehetséges. Ha a
postabélyegző dátuma határidőn túli, a kérelem elutasításra kerül. A határidő után beérkezett
kérelem, elbírálás nélkül visszaküldésre kerül.
Az önkormányzat az önkormányzati támogatásról szóló döntéséről 2008. 09. 05-ig értesíti a
támogatás kérelmezőjét.
Önkormányzati támogatást igénylő lap
panelfelújításhoz

Önkormányzati támogatást igénylő társasház vagy lakásszövetkezeti épület címe:
……………………………………………………………………………………………….
Pályázó épület képviselőjének neve, címe:
……………………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………
Elérhetőség: Tel: ………………………Mobil:…………………Fax:………………………
E-mail cím:………………………………………………………………………

A felújításra kerülő épület helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………..
A tervezett munkálatok műszaki tartalmának
megnevezése (nyílászáró csere,
homlokzatfelújítás, egyéb):……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A tervezett felújítás becsült teljes költsége:
……………………………………………………………………………………………… Ft
A tervezett felújításnak az állami támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (a
teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége):
………………………………………………………………………………………………Ft
A lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:
……………………………………………………………………………………………… Ft
Ebből készpénz:…………………………………………………………………….. Ft
Bankhitel:…………………………………………………………………………… Ft
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Az igényelt állami támogatás
összege:……………………………………………………………………………………… Ft
Az igényelt önkormányzati támogatás összege:
………………….……………………………………………………………………………Ft
Mellékletek: …...db
Szolnok, 2008. …………
………………………………………….
társasház vagy lakásszövetkezeti épület
képviseletére jogosult személy neve és aláírás

5. napirendi pont
Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításáról szóló rendelet elfogadásáról
Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott helyesbítést tárgyalási alapnak tekinteni.
Bejelentette, hogy az előző napirendi pontnál megfogalmazott és ismertetett módosítások a
rendelet-tervezet részét képezik.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési és a
városgazdálkodási bizottság. A pénzügyi bizottság munkaterv szerinti ülésén támogatta az
előterjesztés elfogadását. A városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság együttes ülés
keretében véleményezte az előterjesztést és támogatta az elfogadását.
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: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

10/2008. (III.31.) KR. rendelet
az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
(1) Az önkormányzati támogatásra vonatkozó rendelet célja: az 1985. év végéig épült
lakóépületek üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló
egycsatornás gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújításának önkormányzati támogatása.
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(2) E rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1985.
év végéig épült valamennyi, legalább 8 lakással rendelkező lakóépületre, amely egycsatornás
gyűjtőkéménnyel rendelkezik, illetve e lakóépületekben a 6. §-ban megnevezett
munkálatokra.
Pályázati feltételek
2. §
(1) Pályázatot nyújthatnak be a társasházak vagy a lakásszövetkezetek (továbbiakban együtt:
pályázó) a saját tulajdonú lakóépületeikben lévő egycsatornás gyűjtőkémények felújításaira.
A pályázónak minden, a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban megjelölt adatot,
információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.
(2) Pályázónak a szükséges saját erő biztosítását, rendelkezésre állását, hitelt érdemlő
dokumentumokkal, így közgyűlési-, illetve lakógyűlési határozat hiteles jegyzőkönyve
kivonatával, és bank által kiállított nyilatkozattal kell igazolnia.
(3) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.
(4) A felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő egycsatornás
gyűjtőkéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani.
(5) Egy lakóépület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be, függetlenül a
pályázat formájától.
3. §
(1) Támogatás csak a teljes épületben, vagy a dilatációval határolt épületrészben
(továbbiakban: épület, vagy épületrész) lévő összes egycsatornás gyűjtőkémény felújítására
nyújtható.
(2) Támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak teljes részvétele mellett
lehetséges.
Támogatási feltételek
4. §
(1) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület egycsatornás gyűjtőkéményeinek
felújítását, kiváltását az illetékes Miniszter[1], illetve a nevében eljáró Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÉMI) is támogassa.
(2) Az önkormányzati támogatást igénylőnek a támogatással érintett kivitelezési munkák
elvégzése során a kapcsolódó, közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményező, de a
támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási
munkákat (különösen szerkezetek le- és visszaszerelése; kőműves helyreállítási munkák, stb.)
is el kell végeznie.
(3) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban
megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó
köteles, az nem növelheti az önkormányzati támogatás összegét.
(4) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített
pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege
ezzel arányosan csökken.
(5) A pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület
felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.
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(6) Az állami támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A
szerződés megkötésének, a támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó az önrész
(vállalt saját erő) összegét az e célra, általa megnyitott elkülönített számlán elhelyezi, és ezt
igazolja. Ha a pályázó a készpénzben vállalt önerőt részben, vagy egészben hitel biztosítja,
akkor a hitelszerződés egy másolati példányát az Önkormányzat részére megadott határnapig
meg kell küldeni.
(7) Nem pályázhat önkormányzati támogatás elnyerésére az a pályázó, amely nem
rendelkezik magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal.
(8) Nem nyújtható támogatás olyan pályázónak, amely a székhely szerint illetékes állami-,
illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) felé hatáskörébe
tartozó, lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fizetési halasztást, vagy részletfizetést
engedélyezett, illetve amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása
van. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatot kell a
fentiekben megfogalmazottakról benyújtania.
Nem nyújtható támogatás továbbá olyan pályázónak sem, amelynek a víz- és csatorna, a
távhőszolgáltató, hulladék szállító, elektromos energia és gáz közmű üzemeltetőkkel szemben
fennálló 60 napon túl meg nem fizetett tartozása van.
(9) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazza:
a) támogatott program lebonyolítási költségeit: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel
rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díját;
b) a pályázat tervezési költségeit: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése,
vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése;
c) az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint a szakvéleményekkel
kapcsolatos költségeket, illetékeket;
d) a pályázat elkészítésének szakértői költségeit (pl.: pályázatkészítés);
e) a közbeszerzési eljárás- (amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik,
vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását), vagy a beszerzési eljárás
(közbeszerzés nélküli) lefolytatásának költségeit;
f) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit;
g) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségeit, beleértve a (2) bekezdésben szereplő
munkák – úgynevezett járulékos – költségeit is;
h) valamint a felsorolt költségek ÁFA-ját.
(10) A pályázatban a 4. § (9) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt kapcsolódó költségek
legmagasabb értékeit a Magyar Mérnöki Kamara – pályázat benyújtásakori – kamarai ajánlott
értékeinek megfelelően kell meghatározni, a költségek értékei azokat nem haladhatják meg.
A kapcsolódó költségek együttes összege – valamennyi költség megléte esetében – nem
haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség 5%-át.
A pályázatban a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül, a pályázati célt bizonyíthatóan
szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési-, szakértői költségek
számolhatók el.
(11) A pályázatban a támogatásból nem fedezhető költségek:
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a) a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben
kéményfelújításának, kiváltásának költségei;

lévő

nem

lakáscélú

ingatlanok

b) a lakás- és nem lakáscélú ingatlanok egycsatornás gyűjtőkéményekbe bekötött
tüzelőberendezései cseréjének, illetve javításának, felújításának költségei;
c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak az ÁFA-t is tartalmazó költségei (pl.
tulajdoni lap, térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat sokszorosításának költségei és a
postaköltség), valamint a pályázó által megfizetett pályázati díj;
d) a fenti költség elemek ÁFA-ja.
(12) A pályázathoz csatolt költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy
a (9) és a (11) bekezdésben foglaltak szerinti költségek beazonosíthatóak legyenek.
A támogatásból nem fedezhető költségeknél nemcsak a kivitelezési, hanem a kapcsolódó
költségeket is csökkenteni kell.
(13) A támogatásból nem fedezhető munkálatokat pályázónak a támogatott programmal egy
időben kell elvégeznie, annak költségeit a saját forrásából kell biztosítania.
A támogatás formája, mértéke
5. §
(1) Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 30%-a lehet, de nem
haladhatja meg a – pályázattal érintett – lakásonkénti 60 ezer Ft-ot.
(2) Önkormányzati támogatás az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg erejéig
nyújtható.
(3) Az Önkormányzat által biztosított pályázati keret kimerülése esetén az Önkormányzat a
pályázatok befogadását felfüggeszti. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése
esetén az Önkormányzat hivatalos honlapján[2] hirdetményt tesz közzé a pályázatok
befogadásának leállításáról. Az ezt követően benyújtott pályázatok nem kerülnek
feldolgozásra, azokat az Önkormányzat pályázónak visszaküldi.
(4) A pályázó pályázat szerinti beruházásai ugyanazon munkálatainak elvégzéséhez csak egy
alkalommal vehet igénybe támogatást. A pályázónak nyilatkoznia kell a korábban az
egycsatornás gyűjtőkémények felújítási-, kiváltási munkálatokra már elnyert támogatások
összegéről.
Támogatható felújítások, korszerűsítések
6. §
(1) Támogatás nyújtható a lakóépületekben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú
gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási, kiváltási
munkálataira, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított,
jelenleg az egycsatornás gyűjtőkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok a lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő, és az életbiztonságot veszélyeztető
visszaáramlásának megakadályozása.
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(2) A kéményfelújítás és kiváltás során csak olyan megoldások alkalmazhatóak, amelyek
érvényes építőipari műszaki engedéllyel (ÉMI) rendelkeznek.
(3) A pályázó lakóépületében elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek kéményszakaszainak
felújítására önkormányzati támogatás nem igényelhető.
(4) Nem nyújtható önkormányzati támogatás az egycsatornás gyűjtőkéményekbe bekötött
tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához.
Pályázat tartalma, befogadása, benyújtásának módja, helye és határideje
7. §
(1) Pályázat kizárólag az illetékes Minisztérium[3] által meghatározott, vonatkozó pályázati
formanyomtatványokon[4] , és az előírt dokumentumok csatolásával nyújtható be.
(2) Pályázó által beadandó pályázat felépítése, összeállítása kövesse az illetékes Miniszter
által megjelentetett, a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos pályázati útmutatóban
leírtakat, illetve e rendelethez kapcsolódó pályázati felhívásban rögzített, vonatkozó
szempontokat, valamint tartalmazza a nevesített dokumentumokat.
(3) A pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét az Önkormányzat a (2)
bekezdésben hivatkozott időszak szerint közzétett pályázati felhívásban határozza meg.
Pályázatok elbírálása
8. §
(1) Pályázó köteles e rendelet 7. §-ban meghatározott dokumentumokat pályázatához a
benyújtási határidőig, az előírt módon mellékelni.
(2) Ha a pályázatot nem magyar nyelven, hiányosan, az előírt formanyomtatványt tartalmában
és alakjában bármilyen módon megváltoztatott (kivéve, ha egy adott helyen erre külön
lehetőség van megjelölve) formanyomtatványon, vagy formanyomtatványokon nyújtották be
ugyan, de nem az előírásoknak megfelelően készítették el, a benyújtott pályázati anyag nem
fogadható be, kizárásra kerül.
(3) Amennyiben a pályázó és/vagy a pályázat jogosultsága nem megalapozott, illetve a
pályázati határidőt követően nyújtották be a pályázatot, úgy a pályázat kizárásra kerül.
(4) Amennyiben a pályázat e rendelet 7. §-ában hivatkozott dokumentumok valamelyikét
kitöltetlenül, vagy hibásan kitöltve tartalmazza, úgy a pályázó képviselőjét 10 munkanap
határidő tűzésével, egyszeri alkalommal formai hiánypótlásra, kijavításra kell felszólítani.
(5) A pályázó a hiányt eredményesen pótolja, ha a felszólításban meghatározott
dokumentumok a Polgármesteri Hivatalhoz a megadott határidőben igazoltan beérkeznek. A
pályázat a hiánypótlás során sem műszaki tartalmában, sem az igényelt támogatások
összegében nem módosítható.
(6) A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye
igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a
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pályázat elbírálásból történő kizárását eredményezi, melyről a hiánypótlási határidőt követő
10 munkanapon belül értesíteni kell a pályázót.
(7) Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a
pályázat teljessége a fent meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül.
A pályázó a befogadás tényéről a pályázat – illetve a hiánypótlás – beérkezésétől számított 15
munkanapon belül írásos értesítést kap. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai
megfelelését igazolja, de nem jelenti a támogatás megítélését.
(8) A benyújtott és az igazoltan elfogadott pályázat utólag nem módosítható. A módosítási
szándék esetén a benyújtott pályázat visszavonásával egyidejűleg, még a benyújtási határidő
előtt új pályázatot lehet beadni.
(9) A helyi pályáztatást a Szollak Kft. (5000 Szolnok, Jókai út 3. továbbiakban: helyi
pályázatkezelő) bonyolítja le. A pályázat keretében megvalósuló munkákra kiírt
közbeszerzési eljárásokat a pályázók bonyolítják le, mint ajánlatkérők. A pályázó köteles
kellő időben kiírni a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt a
pályázó minden esetben köteles műszaki valamint jogi szempontból jóváhagyatni a helyi
pályázatkezelővel, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztályával. A
pályázatkezelő, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztálya érkezéstől
számított 8 munkanapon belül köteles a szakmai kontrolt elvégezni. A pályázó által - a Kbt.
8.§ (3) bekezdése alapján - létrehozott Bíráló Bizottság létszáma legalább három fő. A Bíráló
Bizottság 1-1 tagját helyi pályázatkezelő, valamint Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési
Osztálya jelöli. A Bíráló Bizottság csak úgy hozhat határozatot, ha a fent említett két tagközül
legalább egy jelen van.
(10) Amennyiben a pályázó a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nem rendelkezik
megfelelő szakértelemmel, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával folytatja le az
eljárást. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárás előkészítésébe közösségi
értékhatár elérése esetén kötelező, EU támogatás felhasználása esetén pedig a Kbt. 9.§-a
független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását írja elő. A hivatalos közbeszerzési
tanácsadó tevékenységéért járó ellenszolgáltatás a támogatás elszámolható költségei körébe
tartozik. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása nem mentesíti a pályázót a (9)
bekezdésben említett kötelezettségei alól.
(11) A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról nem hozható döntés. A
döntés vagy minden pénzügyi paraméterével együtt támogatja a pályázatot, vagy elveti azt.
(12) Az önkormányzati támogatásokról – a Városfejlesztési Bizottság véleményezése alapján
- a Közgyűlés dönt. A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, megváltoztatására nincs
lehetőség.
(13) Az önkormányzati támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási
szerződést köt. Az önkormányzati támogatás lehívására, folyósítására csak megkötött
támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A támogatási szerződés megkötésére – pályázó
kezdeményezésére – akkor kerül sor, ha
a) a pályázó igazolja, hogy állami támogatást kapott,
b) a pályázó az általa megnyitott elkülönített számlán igazoltan elhelyezte a vállalt önrészt,
c) a pályázó a 9. § (3) bekezdés szerinti szerződéseket átadja,
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A pályázat lebonyolításának felelőse, a támogatott program műszaki ellenőrzése és
finanszírozása
9. §
(1) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős, felsőfokú építőipari
végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben,
folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás
műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek
beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az
Önkormányzattal és az ÉMI-vel. Ennek költsége a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költségek részét képezheti.
(2) Az egycsatornás gyűjtőkémények felújítási-, kiváltási munkáinak szakszerű elvégzése
érdekében, annak ellenőrzésére a pályázó köteles megfelelő jogosultsággal[5] rendelkező
műszaki ellenőrt biztosítani. Ennek költsége szintén a beruházási költségek részét képezheti.
A pályázati forrásból megvalósuló valamennyi munka esetében a Szollak Kft. (5000 Szolnok,
Jókai út 3.) is biztosíthatja a műszaki ellenőrt.
(3) A kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerződés”-t, a kivitelezés műszaki ellenőrzésére
„Megbízási szerződés”-t a pályázó köti meg az érdekeltekkel, 1-1 eredeti példányát a pályázó
az Önkormányzatnak (az Önkormányzattal megkötendő támogatási szerződéshez) átadja.
(4) A pályázó a hozzá benyújtott, műszaki ellenőr által leigazolt – a készültségi fokkal
arányos – számlák, valamint a teljesítést igazoló dokumentumok alapján, az általa vállalt
önerővel arányosan kifizetést teljesít a vállalkozók részére az elkülönített számláról.
(5) Az önkormányzati támogatás folyósítására a pályázó és az Önkormányzat között
megkötött támogatási szerződés alapján kerül sor. A folyósításnak feltétele, hogy
a) a pályázó mellékeli az egyes teljesítéseket igazoló – Önkormányzat és SZOLLAK Kft.
által is igazolt – dokumentumokat („Teljesítés igazolási jegyzőkönyv”, vagy „Műszaki átadásátvételi jegyzőkönyv”);
b) a pályázó becsatolja a számla(-k) hitelesített másolatá(-i)t;
c) a pályázó igazolja, hogy – a vállalt önrészével arányos – kifizetéseket tett (a pénzügyi
teljesítést igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatait mellékeli).
A folyósítás – a kifizetéshez kapcsolódó fenti dokumentumok önkormányzathoz való
érkeztetését követő 30 napon belül, utólag, a vállalt támogatással arányosan – az elkülönített
számlára történő átutalással történik.
(6) Az Önkormányzat a támogatást visszavonja, ha a pályázó a támogatási szerződésben
vállaltakat nem tartja be. Az önkormányzati támogatás visszavonása azonnali beszedési
megbízás alapján történik, a támogatási szerződésben meghatározott módon.
(7) A pályázatban szereplő adatokat, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartalmát az Önkormányzat, vagy/és az illetékes
minisztérium megbízottja[6] bármikor ellenőrizheti.
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(8) A beruházás elszámolásáról, a teljesüléséről a pályázó beszámolót köteles az
Önkormányzat részére készíteni. A beruházást a támogatási szerződés megkötésétől számított
2 éven belül meg kell valósítani.
10. §
A pályázati felhívást e rendelet melléklete tartalmazza.
11. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 29/2006. (VII.28.) KR. rendelet hatályát
veszti.
[1]

Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter.
Szolnok MJV Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.szolnok.hu.
[3]
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.
[4]
Az illetékes minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu) és az ÉMI Internetes honlapjáról
(www.emi.hu) letölthető.
[5]
A jelenleg érvényben lévő 158/1997. (IX.26.) Korm. rendeletben előírt, illetve a mindenkor hatályban lévő
jogszabály szerinti szakmai gyakorlat és a szakmai végzettség igazolása mellett.
[6]
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (röviden: ÉMI Kht.).
[2]

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami támogatásához
kapcsolódó önkormányzati támogatásra
1. A támogatás célja
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) által kiírt LFP2008-LA-7 kódszámú pályázata segítségével elnyerhető támogatáshoz kiegészítő
önkormányzati támogatás nyújtása a termofor kémények felújítására.
2. A támogatást igénylők köre
Szolnok közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházi, vagy lakásszövetkezeti
lakóközösségek, akik jogosultak pályázatot benyújtani az ÖTM LFP-2008-LA-7 kódszámú
pályázati kiírására, illetve a 10/2008. (III.31.) KR. rendelet feltételeit és az önkormányzati
pályázati kiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.
3. Az önkormányzati támogatás igénylése és felhasználása
- A lakóközösség (társasház, lakásszövetkezet) képviselője amennyiben a termofor kéményeik
felújításához az LFP-2008-LA-7 kódszámú pályázattal kíván állami támogatást igényelni, az
erre vonatkozó kész pályázatból az eredeti és egy másolati példányt, valamint az
önkormányzati támogatásra vonatkozó 1 pld. kérelmet (mellékletekkel együtt) nyújthat be az
Szollak Kft. Ügyfélszolgálati Irodájára (Szolnok, Arany J. u. 2.) titkárságára.
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- A Szollak Kft. a kérelmeket a beérkezés sorrendjében regisztrálja, majd ellenőrzi azokat.
- Az ellenőrzés során az Szollak Kft. megvizsgálja, hogy az önkormányzati támogatási
kérelem és azok mellékletei kielégítik-e az önkormányzati támogatás feltételeit.
- Az állami támogatásra készített pályázat LFP-2008-LA-7 kódszámú pályázati kiírási
feltételeinek való megfelelését az állam által megbízott közreműködő szervezet az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Kht. Lakás-innovációs Divízió (Budapest, XI. Diószegi út 37.,
továbbiakban ÉMI) fogja megvizsgálni.
- Ha az önkormányzati támogatás iránti kérelem megfelel az önkormányzati támogatási
feltételeknek, akkor a Műszaki Fejlesztési Osztály előterjesztést készít a döntésre jogosult
Közgyűlés részére.
- Az önkormányzati támogatásról a döntést a Közgyűlés hozza meg.
- Ha a kérelem nem felel meg az önkormányzati támogatás feltételeinek, akkor az Szollak Kft.
javasolja a Közgyűlés részére az önkormányzati támogatási kérelem elutasítását. (A
lakóközösségek önkormányzati támogatás nélkül is beadhatják pályázatukat az állami
támogatásra.) Elutasítás esetében az Szollak Kft. a benyújtott pályázat mindkét példányát,
valamint az elutasító határozatot a döntéstől számított 8 munkanapon belül visszaküldi az
önkormányzati támogatást igénylő lakóközösség képviselőjének.
- Egy lakóközösség 2008. évben csak egyszer adhat be kérelmet önkormányzati támogatás
igénylésére.
- A Közgyűlés önkormányzati támogatásra vonatkozó határozatát, az állami támogatásra
készült pályázat eredeti példányt és az LFP-2008-LA-7 kódszámú pályázati kiírás II.
Összefoglaló adatlapját kitöltve az SZOLLAK Kft. közreműködésével a Műszaki Fejlesztési
Osztály megküldi a kérelmező lakóközösség képviselőjének a döntéstől számított 8
munkanapon belül. A lakóközösség az önkormányzati dokumentumokkal kiegészített
pályázatát ezután tudja benyújtani az ÉMI-nek.
- Az állami támogatásról a döntést az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter hoz.
- Az államilag támogatott lakóközösséggel az önkormányzat külön támogatási szerződést köt,
az önkormányzat által nyújtandó támogatásra. Az állami támogatásról szóló dokumentum egy
másolati példányát a nyertes lakóközösség képviselőjének az önkormányzati támogatási
szerződés kötéshez a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési
Osztály (Szolnok Kossuth tér 1.) 104-es helyiségébe az ügyfélfogadási időben lehet leadni. A
támogatási szerződések előkészítését és lebonyolítását a SZOLLAK Kft. közreműködésével a
Műszaki Fejlesztési Osztály végzi.
- Az önkormányzat a termofor kémények felújításának befejezése után a Szollak Kft. által
teljesítésigazolással ellátott számla alapján a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumok beérkezését követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 30 napon
belül a lakóközösség részére átutalja az önkormányzati támogatást a lakóközösség elkülönített
bankszámlájára.
4. A támogatás mértéke és egyéb feltételek:
- Az önkormányzati támogatás csak az állami támogatással együtt vehető igénybe.
- Az önkormányzat támogatást csak abban az esetben ad, ha valamennyi használatban lévő
termoforkémény (az állapotának megfelelően) felújításra kerül.
- A támogatás mértéke: az elismerhető felújítási költségek maximum 30%-a, de lakásonként
legfeljebb 60.000,- Ft.
- Ha a lakóközösség nem kapja meg az állami támogatást, akkor az önkormányzat sem köt
szerződést a megítélt önkormányzati támogatás felhasználására.
- Az önkormányzati támogatás igénylésénél egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A
hiánypótlási levél kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet a hiánypótlást
teljesíteni.
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5. A pályázat benyújtásának ideje, módja
Az önkormányzati támogatást az Szollak Kft-hez benyújtott, a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.) részére címzett jelen pályázati kiírás mellékletét
képező „Önkormányzati támogatást igénylő lap termofor kémények felújításhoz” c.
nyomtatványon lehet igényelni.
A benyújtandó dokumentumok:
- „Önkormányzati támogatást igénylő lap termofor kémények felújításához” című
nyomtatvány kitöltött, aláírt eredeti példánya
- A lakóközösség képviseletére való jogosultságot igazoló dokumentum eredetivel megegyező
másolata
- Az állami támogatásra készült pályázat eredeti és egy másolati példánya
- A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló külön lakógyűlési határozat
Az önkormányzati támogatást igénylő lapot, és mellékleteit az Szollak Kft. ügyfélszolgálati
irodáján, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztályán lehet átvenni.
Az önkormányzati támogatási kérelmeket legkésőbb 2008. 07. 31-ig lehet benyújtani.
A benyújtás helye Szollak Kft. titkársága (Szolnok, Arany J. u. 2.).
A támogatási kérelmeket benyújtani csak postai úton ajánlott küldeményként lehetséges. Ha a
postabélyegző dátuma határidőn túli, a kérelem elutasításra kerül. A határidő után beérkezett
kérelem, elbírálás nélkül visszaküldésre kerül.
Az önkormányzat az önkormányzati támogatásról szóló döntéséről 2008. 09. 05- ig értesíti a
támogatás kérelmezőjét.
Önkormányzati támogatást igénylő lap
termofor kémények felújításhoz

Önkormányzati támogatást igénylő társasház vagy lakásszövetkezeti épület címe:
……………………………………………………………………………………………….
Pályázó épület képviselőjének neve, címe:
……………………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………
Elérhetőség: Tel: ………………………Mobil:…………………Fax:………………………
E-mail cím:………………………………………………………………………

A felújításra kerülő épület helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………..
A tervezett munkálatok műszaki tartalmának megnevezése: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A tervezett felújítás becsült teljes költsége:
……………………………………………………………………………………………….Ft
A tervezett felújításnak az állami támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (a
teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége):
……………………………………………………………………………………………… Ft
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A lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:
………………………………………………………………………………………………..Ft
Ebből készpénz:…………………………………………………………………..…. Ft
Bankhitel:……………………………………………………………………………. Ft
Az igényelt állami támogatás
összege:………………………………………………………………………………………Ft
Az igényelt önkormányzati támogatás összege:
………………….……………………………………………………………………………Ft
Mellékletek: …...db
Szolnok, 2008. …………
………………………………………….
társasház vagy lakásszövetkezeti épület
képviseletére jogosult személy neve és aláírása

6. napirendi pont
Előterjesztés a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ „GKM Útpénztár”
előirányzatának finanszírozásában meghirdetett „országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázati konstrukcióra
való pályázás jóváhagyására, az önerő biztosítására
Szabó István: Az előterjesztés lényege, hogy olyan belterületi csomópontra lehet pályázni,
amelyeket országos úthálózat is érint. Az előterjesztésben szerepel a 32-es út és a Széchenyi
krt.-i csomópont korszerűsítése. A pályázat célja, hogy a nagy közúti forgalmat bonyolító
szakasz biztonságosabb legyen. Ez a Pozsonyi út közúti forgalmát is valamilyen mértékben
mérsékelni fogja.
K é r d é s:
Csák László: Az elmúlt Közgyűlésen a rendőrségi beszámoló alkalmával elhangzott, hogy az
ország egyik legveszélyesebb kereszteződése a 4-es elkerülő és a régi 4-es út találkozási
pontja. Milyen alapon történt az út kiválasztása, és miért nem az, ami a leginkább kézenfekvő
lett volna.
Szalay Ferenc: A kis MOL kútnál lévő kereszteződés természetesen felmerült lehetőségként.
A pályázatból megnyerhető pénz 80 millió forint, melyből a fejlesztés nem valósítható meg.
Ezen kívül kétszintű csomópont kialakítását kellene megvalósítani, mint ahogy a CORA
Áruház környékén is ez az elvárás. Egyetértett abban, hogy kezelni kell a 4-es elkerülő út
csomópontját.
A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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Hozzászólás:
Radócz Zoltán felhívta a figyelmet, hogy ennyi pénzből megoldható lenne a Tószegi úton a
Cukorgyár és térsége közötti szakasz korszerűsítése, ahol balesetek történnek. Ez a szakasz
főút és lakóterület övezése, ahol nagyon nehéz átkelni gyalogosan az egyik oldalról, a
másikra. Jelzőlámpás kialakítást is meg lehetett volna az említett összegből valósítani.
Felhívta a figyelmet, hogy a következő pályázati lehetőségnél ezt vegyék figyelembe.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

59/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ”GKM Útpénztár”
előirányzatának finanszírozásában meghirdetett „országos közutakon levő
balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt
pályázati konstrukcióra való pályázás jóváhagyásáról, az önerő
biztosításáról
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ”GKM Útpénztár” előirányzatának finanszírozásában
meghirdetett „országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázati konstrukcióra kerüljön benyújtásra Széchenyi Krt. – 32-es
főút csomópontjának körforgalommá történő átalakítása az alábbiak szerint:
A projekt teljes bruttó bekerülési költsége:
114.286 e Ft
A támogatás összege:
80.000 e Ft
A fejlesztéshez szükséges saját erő:
34.286 e Ft
II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 34.286 e Ft önerő
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő
utak felújítása” feladat terhére.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
III. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
IV. A Közgyűlés felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy a program koordinálásáról és az
elnyert támogatás felhasználásának ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
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Értesülnek:

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

7. napirendi pont
Előterjesztés a Reneszánsz év keretében meghirdetett Tengertánc – II program „A
népművészeti és hagyományőrző alkotóházak, nyitott műhelyek megújulásaként,
infrastrukturális- és eszközfejlesztésre” című pályázat benyújtására, az önerő
biztosításáról
Szalay Ferenc kérte a következő pontosításokat az előterjesztés részének tekinteni:
- A határozati javaslat évszámát 2008-ra javítandó.
- A határozati javaslat 1. pontja a következők szerint módosul:
„A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 5.000.000,- Ft összegű támogatás elnyerésére
vonatkozó pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és pályázat
benyújtására.”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási, a pénzügyi és a városfejlesztési
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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: 21 fő - 21 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
Tengertánc –II Program „A népművészeti és hagyományőrző alkotóházak,
nyitott műhelyek megújulásaként, infrastrukturális- és eszközfejlesztésre”
című pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 5.000.000,- Ft összegű támogatás
elnyerésére vonatkozó pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és a
pályázat benyújtására.
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5/2008. (II.25.) KR. rendeletében
megjelölt intézmények pályázati önrésze feladatban 1,5 millió forintot biztosít a pályázat
önrészeként.
Határidő: 2008. március 21.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határozat végrehajtásában 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
Lászlóné Nagy Ilona a Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója

8. napirendi pont
Előterjesztés a Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Program 1/2.
„Kistérségi Közkincs-kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása” című
pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról

Szalay Ferenc kérte a határozati javaslatban szereplő évszámot 2008-ra javítani, továbbá a
határozati javaslat címét is javítani szükséges a következők szerint:
- „a Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Program 1/2. „Kistérségi Közkincskerekasztalok megalakítása, működésük támogatása” című pályázat benyújtásáról, az önerő
biztosításáról”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási, a pénzügyi és a városfejlesztési
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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61/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Program I/2. „Kistérségi
Közkincs-kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása” című
pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Közkincs-I/2.
kódszámú pályázathoz szükséges települési szándéknyilatkozat aláírására.
2. A Közgyűlés a pályázati önrészt az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja
megvalósítani: Szolnok város - kistérséghez viszonyított lakosságának arányában - vállalja az
önrész 60%-át.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Közkincs-kerekasztalba Szolnok város
részéről delegált résztvevő megbízására.
Határidő: 2008. március 21.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határozat végrehajtásában közreműködik:
A Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

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

9. napirendi pont
Előterjesztés „Európa a polgárokért – Testvérvárosi programja” elnevezésű pályázat
benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Szalay Ferenc kérte a határozati javaslatban szereplő évszámot 2008-ra javítani, továbbá a
határozati javaslat címét is javítani a következők szerint:
„Európa a polgárokért -Testvérvárosi programja” elnevezésű pályázat benyújtásáról, az önerő
biztosításáról”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság,
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

62/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
„Európa a polgárokért-Testvérvárosi programja” elnevezésű pályázat
benyújtásáról, az önerő biztosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése „Európa a polgárokért-Testvérvárosi
program” című pályázatot benyújtja.
2) A Közgyűlés a testvérvárosi találkozót az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja
megvalósítani:
Teljes bekerülési költség:
4. 000.000 Ft + 4.145 euró
Ebből pályázandó összeg:
4. 145 euró
Önerő:
4. 000. 000 Ft
Az önerő forrása a 2008. évi költségvetés „nemzetközi kapcsolatok” tervezési alapegység
előirányzata.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Műszaki Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Műszaki Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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10. napirendi pont
Előterjesztés a Norvég Alapra benyújtott, környezettudatos nevelés támogatására
elnyerhető támogatási keretre vonatkozó szerződés jóváhagyására
Szalay Ferenc: A határozati javaslat kiegészül egy bevezető résszel:
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 1. § (6) bekezdés b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A megállapodás tervezetben az Önkormányzati és Kistérségi Pályázatkezelő Kft. helyett több
helyen Kht. szerepel. A cég formája Kft., kérte ennek figyelembevételét.
Kérte továbbá a megállapodás tervezet 1. pontjába az EGK rövidítést EGT-re javítani.
A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi, a városfejlesztési, valamit a városgazdálkodási
bizottság. A városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság együttes ülés keretében
véleményezte az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak az általuk megfogalmazott
módosító javaslattal együtt. A pénzügyi bizottság a mai napon tárgyalta az előterjesztést.
Felkérte Radócz Zoltánt, a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság határozatának ismertetésére.
Radócz Zoltán: A pénzügyi bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Szalay Ferenc ezt követően felkérte Dr. Bozó Andreát az együttes bizottsági ülést levezető
elnököt, hogy ismertesse az együttes bizottság határozatát:
„A bizottságok javasolják, hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megállapodás 7. pont
második bekezdéséből az „esetén” szó kerüljön törlésre és helyébe az alábbi megfogalmazás
épüljön be: „és a támogatásnak az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően”.
Így a bekezdés helyesen: „Az önkormányzat a benyújtott pályázat NFÜ általi elfogadása, a
magyar fél által támogatott pályázatok közé történő besorolása és a támogatásnak az
önkormányzat számlájára történő megérkezését követően kiállított számla alapján, a számla
kiállításától számított 15 napon belül 7.990.000.-Ft + 20% ÁFA összegként megjelölt díjat
köteles átutalással megfizetni a Kft. részére.”
K é r d é s:
Tóth Ferenc kérdése arra vonatkozott, hogy miért budapesti céget választott az
önkormányzat és nem szolnokit?
Szalay Ferenc: Ez a folyamat 2006. évben indult el. A főiskolával közös gondolatok
megvalósításáról van szó. A budapesti cég tudott a legtöbbet tenni abban, hogy a Norvég Alap
kapcsán megfelelő pozícióba kerüljön az önkormányzat.
Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el az együttes bizottsági ülésen hozott módosító javaslatról,
melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma:
20 fő - 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem fogadott el.
Szalay Ferenc egyeztetési szünetet rendelt el.
Egyeztetést követően, mint előterjesztő befogadta az együttes bizottsági ülésen elfogadott
módosító javaslatot.

56
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 19 fő - 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

63/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Norvég Alapra benyújtott, környezettudatos nevelés támogatására
elnyerhető támogatási keretre vonatkozó szerződés jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
1. § (6) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező
szerződést, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a szerződésben rögzített 7.990 ezer Ft + ÁFA
biztosítására a 2008. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

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

Megállapodás
amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester
továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről az
Önkormányzati és Kistérségi Pályázatkezelő Kft.
Székhelye: 1043 Budapest, Tavasz u 4.
Képviseli: Dr. Gulyás Fruzsina ügyvezető igazgató
a továbbiakban: Kft., együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alábbi feltételek
szerint:
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1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( továbbiakban: NFÜ) II.
pályázati felhívást tett közzé EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus címmel.
2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat az 1. pontban rögzített pályázati
felhívásra 2006. 09.27-én pályázatot nyújtott be, mely 77/NA/2006-2/PA-2 regisztrációs
számon befogadásra került.
3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Kft. jelen megállapodás 2. pontjában hivatkozott pályázat
elő-és elkészítésében, a pályázat benyújtásában közreműködött.
4. Kft. vállalja, hogy a pályázati eljárást figyelemmel kíséri, a pályázat elbírálásáig végzi
annak gondozását.
5. A Kft. vállalja, hogy a pályázati összeg felhasználása során az Önkormányzat erre irányuló,
külön írásbeli igénye alapján tanácsadói tevékenység végzését annak érdekében, hogy e
tárgykörben létrejövő vállalkozási, megbízási, partnerségi szerződések, megállapodások a
pályázattal és a hatályos jogi szabályozással történő összhangja biztosított legyen.
6. Kft.-t a benyújtott pályázat támogatott pályázatok közé történő besorolása esetén 7.990.000
+ 20 % ÁFA összeg illeti meg.
7. Az Önkormányzat a 6. pont szerinti díjat az alábbi feltételek szerint fizeti meg a Kft.
részére a Raiffeisen Banknál vezetett HU38 1201 1265 0013 1225 0010 0007 számú
számlájára átutalással:
Az Önkormányzat a benyújtott pályázat NFÜ általi elfogadása, a magyar fél által támogatott
pályázatok közé történő besorolása, és a támogatásnak az Önkormányzat számlájára történő
megérkezését követően kiállított számla alapján, a számla kiállításától számított 15 napon
belül 7.990.000 Ft + 20% ÁFA összegként megjelölt díjat köteles átutalással megfizetni a Kft.
részére.
8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tisztesség szabályai szerint, jóhiszeműen és a legjobb
tudásuk alapján működnek együtt.
9. A Kft. kijelenti, hogy jelen megállapodás 2. pontjában foglalt pályázattal kapcsolatban az
Önkormányzattal szemben jelen megállapodás 7. pontjában szereplő díjon felül az
Önkormányzattal szemben további követelést nem támaszt.
10. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései szerint kell eljárni. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az ezen szerződésből
eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban közös megegyezéssel kívánják rendezni,
amennyiben ez bármely okból nem sikerül, úgy kölcsönösen alávetik magukat a perre
hatáskörrel rendelkező, Szolnoki Városi Bíróság, hatáskörtől függően a Jász-NagykunSzolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Felek kijelentik, hogy a fentiek szerint megszövegezett megállapodást elolvasás és értelmezés
után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban, példányonként 3 oldalas
terjedelemben jóváhagyólag aláírják.
Kelt: 2008. március….
Önkormányzat

Kft.
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11. napirendi pont
Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.A
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, a
pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság. Az egészségügyi bizottság
munkaterv szerinti ülésén véleményezte az előterjesztést és támogatja az elfogadását. A
városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság együttes ülés keretében tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolta. A pénzügyi bizottság a Közgyűlést megelőzően
tárgyalta az előterjesztést.
Felkérte Radócz Zoltánt, a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság határozatának ismertetésére.
Radócz Zoltán: A pénzügyi bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

64/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP- 2008-4.1.3.A
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtásáról és az önerő
biztosításáról
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben az Észak-alföldi
Regionális Operatív Program EAOP- 2008-4.1.3.A kódszámú pályázati konstrukciójára
kerüljön benyújtásra a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye 1. számú (Szolnok, Irgalmas u. 5. szám alatti) épületének bővítése és teljes
felújítása az alábbiak szerint:
A projekt teljes bruttó bekerülési költsége:
maximum 55.556.000,- Ft
A támogatás összege:
maximum 50.000.000,- Ft
A fejlesztéshez szükséges saját erő:
maximum 5.556.000,- Ft
II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő maximum 5.556.000,- Ft
önerő biztosítására a 2008. évi Költségvetési Rendelet 3.b. mellékletében szereplő „szociális
intézmények fejlesztése (a szociális alapszolgáltatás körébe tartozó nappali ellátás, házi
segítségnyújtás) Thököly u. körzetében” feladat terhére.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
III. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
IV. A Közgyűlés felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy a program koordinálásáról és az
elnyert támogatás felhasználásának ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
Értesülnek:

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

12. napirendi pont
Előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.B
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Szalay Ferenc: Az előterjesztés címében, a határozati javaslat címében és az 1. bekezdésében
szereplő EAOP-2008-4.1.3.B kódszám EAOP-2008-4.1.3.B.C kódszámra módosul.
Az előterjesztésben szereplő „B” komponens elnevezés törlésre kerül, helyette „első
komponens” szövegrész kerül beírásra.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, a
pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság. Az egészségügyi bizottság
munkaterv szerinti ülésén véleményezte az előterjesztést és támogatja az elfogadását. A
városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság együttes ülés keretében tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolta. A pénzügyi bizottság a mai napon tárgyalta az
előterjesztést.
Felkérte Radócz Zoltánt, a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság határozatának ismertetésére.
Radócz Zoltán: A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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65/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
az Észak-alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.B.C
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtásáról és az önerő
biztosításáról
I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben az Észak-alföldi
Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.B.C kódszámú pályázati konstrukciójára
kerüljön benyújtásra a Szolnok, Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása az
alábbiak szerint:
A projekt teljes bruttó bekerülési költsége:
maximum 111.112.000,- Ft
A támogatás összege:
maximum 100.000.000,- Ft
A fejlesztéshez szükséges saját erő:
maximum 11.112.000,- Ft
II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő maximum 11.112.000,- Ft
önerő biztosítására a 2008. évi költségvetés terhére azzal, hogy a 2008. évi költségvetési
rendelet 3.b mellékletben szerepelő Jósika úti bölcsőde és a Bölcsődei Igazgatóság épületének
felújítására előirányzott összeget át kell csoportosítani a Móra Ferenc úti bölcsőde
felújítására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
III. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a pályázat és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. július 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
IV. A Közgyűlés felkéri Szabó István alpolgármestert, hogy a program koordinálásáról és az
elnyert támogatás felhasználásának ellenőrzéséről gondoskodjék.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság Koordinálásában a Polgármesteri Hivatal Szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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13. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. 2008. évi támogatására
Szalay Ferenc a határozati javaslat 3. pontját kérte javítani a következők szerint.
„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Szolnoki Olaj
Kosárlabda Klub Kft. részére megállapított 2008. évi 25 millió forint összegű támogatásról
szóló szerződés megkötésére, és az 56/2006. (II.23.) sz. kgy. határozat alapján megkötött
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére.”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

66/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. 2008. évi támogatásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján, figyelemmel
Szolnok Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról szóló 106/2001. (V.17.) számú közgyűlési
határozatban foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:
l./ A Közgyűlés az 56/2006. (II.23.) sz. kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
2./ A Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. éves támogatásának összegét Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata minden évben a város költségvetési rendeletében állapítja meg.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Szolnoki Olaj
Kosárlabda Klub Kft. részére megállapított 2008. évi 25 millió forint összegű támogatásról
szóló szerződés megkötésére, és az 56/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat alapján megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. március 31.
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 Igazgatói
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft.

62
14. napirendi pont
Előterjesztés az Egészségügyi prevenciós feladatok előirányzata hasznosításának,
működésének szabályzata jóváhagyására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

67/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
az Egészségügyi prevenciós feladatok előirányzata hasznosításának,
működésének szabályzata jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, a 9. § (3) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva, figyelembe véve Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 31/2002.
(XII.19.) KR. rendelet 3/a. számú melléklete I./1. pontjában foglaltakat az alábbi határozatot
hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja az Egészségügyi
prevenciós célú feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzatát, melyet a
határozat melléklete tartalmaz.
2./ A költségvetésben jóváhagyott Egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzata
felhasználásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság évente egyszer köteles
beszámolni a közgyűlésnek.
Határidő: a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidőben
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke
Végrehajtást koordinálja:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Jánosiné Dr. Bene Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság elnöke
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67/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által a költségvetésben jóváhagyott
Egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzata hasznosításnak,
működésének szabályzata
1./ Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat célja: az országos népegészségügyi
programhoz kapcsolódva Szolnok város lakosainak egészségmegőrző, prevenciós ellátásának
javítása, a közegészségügyi, járványügyi fertőzések megelőzése. Ezen belül egészségügyi
szűrővizsgálatok szervezése, iskolai egészségfejlesztés, egészségkommunikáció, prevenciós
célú,
betegségmegelőző
védőoltások
biztosítása
veszélyeztetett
korcsoportok/lakosságcsoportok számára, az egészségügyi alapellátás és az önkormányzat
kötelező feladatai közé tartozó szakellátásának fejlesztése.
2./ Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat pénzeszköze céljellegű előirányzat,
melynek maradványa nem vonható el.
3./ Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat bevételi forrásai:
3.1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által évente a költségvetésben erre a feladatra
jóváhagyott előirányzat.
3.2. A prevenciós célú feladatok tárgyévet megelőző évi maradványa.
4./ Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat felhasználása:
4.1. Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat bevételei a szabályzat 1.
pontjában megjelölt célokra hasznosíthatók.
4.2. Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat felhasználásáról Szolnok Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) rendelkezik.
4.3. A Bizottság a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követő ülésén dönt arról a
kiemelt programról, célról, amire az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat
pénzeszközeit fel lehet használni. Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat a
Bizottság által tárgyévben meghatározott %-át a város egészségügyi alapellátásában, illetve a
kötelező szakellátásában tevékenykedő vállalkozások támogatására kell fordítani, melynek
odaítélésében a Bizottság Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és
Bölcsődei Igazgatósága igazgatójának javaslata alapján dönt.
4.4. Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat felhasználására vonatkozó
előterjesztést és a megvalósított programokról, azok végrehajtásról szóló beszámolót a
Bizottság elnöke, vagy az általa felkért előadó terjeszti az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság elé.
A pénzfelhasználással kapcsolatos szerződések megkötésére, megrendelésekre a
polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult.
4.5. A Bizottsági döntés alapján történő pénzügyi kötelezettségvállalás, érvényesítés,
utalványozás, ellenjegyzés rendjére a hatályos helyi szabályzatot kell alkalmazni.
5./ Az egészségügyi prevenciós célú feladatok előirányzat működésével összefüggő
adminisztrációs – döntés-előkészítő és végrehajtási - feladatokat a polgármesteri hivatal végzi.
A pénzügyi és okmányfegyelemnek megfelelően bonyolítja és nyilvántartja a prevenciós célú
pénzalap pénzforgalmát.
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15. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok város területén működő közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
rendjének módosulására irányuló kérelem véleményezésére
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, amely az „A” változat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc ismertette, hogy a határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz, ezért
szavazást rendelt el az „A” változatról, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül elfogadott.
Megállapította továbbá, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévő képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:

68/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok város területén működő közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
rendjének módosulására irányuló kérelem véleményezéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá
intézet gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.)
EüM rendelet 14. § (2) pontja alapján megtárgyalta a Dr. Kapitány és Társai Gyógyszerkiskereskedelmi Bt. kérelmét, és az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Szent István Patika nyitvatartása
az alábbiak szerint módosuljon: hétfő-péntek 8-18 óráig.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntéséről az ÁNTSZ Észak-alföldi
Regionális Intézetét értesíteni kell.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtást koordinálja:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

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

Határozathozatalt követően Szalay Ferenc elmondta, hogy az a folyamat látszik elindulni,
hogy korábban 5000 fő volt meghatározva egy gyógyszertár működéséhez. A jelenlegi
rendszer szerint efölött a lélekszám fölött is lehet gyógyszertárat nyitni. Az önkormányzatnak
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csak véleményezési joga van a nyitvatartás rendjét illetően, illetve hogy ügyeletes, vagy nem
ügyeletes gyógyszertárként fog működni a későbbiekben. Gyakorlatilag nem lehet az ellen
tenni, hogy új gyógyszertár nyíljon Szolnok városában. Sajnos az önkormányzat eljuthat abba
a helyzetbe, hogy a „most meglévő tortát, jóval több szeletre kell felvágni”. A meglévő
gyógyszertárak veszélybe kerülhetnek, ha ez így folytatódik tovább.

16. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezésére
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, amely az „A” változat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz, ezért szavazást rendelt
el az „A” változatról, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
elfogadott.
Megállapította továbbá, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:

69/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok város területén létesülő új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási
idejének és az ügyeleti szolgálatban történő részvételének véleményezéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá
intézet gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.)
EüM rendelet 14. § (2) pontja alapján megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező
kérelmet, és az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az újonnan létesülő Szanda
Gyógyszertár nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakuljon: hétfő-péntek: 7,30-18,30,
szombaton 8-13 óra.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az újonnan létesülő Szanda
Gyógyszertár az ügyeleti szolgálat ellátásában Szolnok város többi gyógyszertárával együtt,
felváltva vegyen részt.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntéséről az ÁNTSZ Észak-alföldi
Regionális Intézetét értesíteni kell.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtást koordinálja:
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
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Értesülnek:

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

17. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület megalakítására, illetve a
tagsági viszony létrehozására
Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
Az „Alapszabály” – 7. oldal – „4.2. Az elnökség” című fejezet utolsó bekezdése a
következők szerint módosul:
„Az elnök, az egyesületben tagként nyilvántartott természetes személy, illetve jogi
személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
képviseletére jogosult személy lehet. Az egyesületnek a természetes személyek mellett jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is tagjai lehetnek, így
a képviseletükre jogosult személyek - megválasztásuk esetén – tagjai lehetnek az elnökségnek
akkor is, ha magán emberként nem tagjai az egyesületnek.”
K é r d é s e k:
Csák László kérdése arra irányult, hogyan alakul meg az egyesület és milyen szerepe lesz
ebben az önkormányzatnak? Az önkormányzat megalakító lesz, és tulajdonképpen mi lesz a
szerepe?
Radócz Zoltán: Hiányolta és a kérdése is arra irányult, hogy miért nem szerepel azoknak a
szándéknyilatkozata az előterjesztésben, akik csatlakozni kívánnak az egyesülethez. Van-e
ilyen szándéknyilatkozat. A második kérdése, hogy a kistérségi partnerek, önkormányzatok
részt kívánnak-e venni az egyesületben, vagy csak kimondottan Szolnokról szól az egész. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat nem kíván a tagdíjon felüli összeggel
részt venni az egyesületben. Kérte ennek megerősítését, ha ez így van. A harmadik kérdése
arra irányult, hogy az önkormányzatnak van-e szándéka az ÉAOP pályázati ablakban részt
venni, vagy csak, mint lehetőségként jelent meg ez az előterjesztésben.
Csák László további kérdésként fogalmazta meg, hogy alapító tag, vagy rendes tag akar lenni
Szolnok város az egyesületben, ugyanis ez nem mindegy, hiszen teljesen más a joga az
alapítónak és más a tagnak. Születik egy döntés, de további kérdés, hogy aki képviselni fogja
az önkormányzatot hogyan fogja ezt megtenni, ha például nem lesz mandátuma. Hogyan
fogadhat el a Közgyűlés egy alapszabályzatot, amikor nem ismert, hogy a többiek mit
akarnak.
Szutorisz-Szügyi Csongor válaszában elmondta, mivel az önkormányzat kezdeményezte,
hogy jöjjön létre ez az egyesület, és jelenjenek meg a város, illetve a térség összes szálloda
tulajdonosa, a Főiskola, a Kereskedelmi Szakközépiskola, a TISZATOUR, a Regionális
Idegenforgalmi Szervezet. Ezek a szervezetek egy éve kidolgozták, hogy milyen
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együttműködés lehetséges. Ezekről az egyeztetésekről nem szándéknyilatkozatok születtek,
hanem jegyzőkönyvek, amelyek azt tartalmazzák, hogy szükség van ilyen egyesületre és
összefogásra a fejlesztés, fejlődés érdekében. Tervként fogalmazódott meg, hogy
pályázatokon a ROP-on belül is részt vesz az egyesület. Az önkormányzat, mint alapító tag
kíván részt venni a munkában. Az egyesületet legalább 10 szervezet, vagy magánszervezet
alakíthatja meg, ami várhatóan áprilisban fog megtörténni. Ezek a szervezetek lesznek
jogosultak arra, hogy a mellékletben szereplő alapító okiratot elfogadják. A határozati
javaslatban azért nem szerepel, hogy a mellékletként csatolt okiratot a Közgyűlés elfogadja,
mert ez az egyesületi közgyűlésnek lesz a feladata, az alakuló ülésen. A forrásokról elmondta,
hogy a költségvetésben is szerepel 1,5 millió forint. Az önkormányzat csak akkor tudja
hasznosítani a városmarketingre költött pénzt, ha ezt az összeget megsokszorozza, egyrészt
szellemi erővel, másrészt pedig ha az egyesületben részt vevő szervezetek is „mellérakják a
pénzüket”.
Hozzászólások:
Csák László javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontja módosuljon úgy, hogy „A
Közgyűlés alapító tagként kezdeményezi a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület
megalapítását.” Véleménye szerint e feladatra, össze lehet hívni azokat a tagokat, akikkel
eddig megtörtént az egyeztetés, és össze lehet hívni az alakuló gyűlést.
Radócz Zoltán: Az egyesület megalakítása egy szándék, ami sikeres is lehet. Kérdésként
vetődhet fel, hogy a többi tag belép-e 120.000.-Ft-al és ezen túl vállalnak-e még valamit, vagy
csak az önkormányzat lesz az, aki a legtöbbet kell hogy felvállaljon. Nem kapott választ arra,
hogy vannak-e még önkormányzatok, akik szeretnének ebben az egyesületben munkát
végezni, mert csak vállalkozásról hallott. Ez csak akkor szól arról, hogy Szolnok és térsége,
ha a kistérség többi önkormányzata is részt vesz az egyesület munkájában. A pénzügyi
bizottság ülésén javaslatként hangzott el, hogy az egész turizmusban, hogyan lehetne a
Szolnoki Főiskolának nagyobb szerepet adni. A válaszban elhangzott, hogy ez az egyesület
pályázatokon is részt vehet. Ezzel kapcsolatban nincs meggyőződve arról, hogy erre ez lesz a
legalkalmasabb szervezet. Célszerűbb lenne a főiskolára rábízni, hogy egy olyan szervezetet
alakítson, akár egy Kft.-t, aki részt venne a pályázatokon, mert véleménye szerint sikeresebb
lenne hiszen megfelelő szakértelme van hozzá, és a főiskolának is lehetősége lenne arra, hogy
a gyakorlati turizmusba is bekapcsolódjon Szolnok városában, ne csak az elméleti kérdésben.
Tóth Ferenc: Egy egyesület alapítást megelőzően nincs minősítés, mindenki csak szándékot
közvetít. Akkor alapító valaki, ha már aláírta és az alakulás napján írta alá azt a
szándéknyilatkozatot, hogy „a mai nappal mi úgy döntöttük, hogy megalapítjuk ezt az
egyesületet”. Véleménye szerint az Alapító Szabályzat tartalma szerint nem látható különbség
az alapító és a majdani tagok jogai, és kötelezettségei között. Csák László módosító javaslata
ezért megítélése szerint nem lényeges ebben a vonatkozásban.
Dr. Bozó Andrea: Egyszerű és kézzelfogható napirendről folyik a vita és az, hogy
kezdeményezi Szolnok Város Önkormányzata az egyesület létrejöttét, alapból nincs
szinkronba az előterjesztés eddigi előzményeivel, hiszen az előterjesztés azt tartalmazza, hogy
az egyesület létrehozásának érdekében 2007. évben négy egyeztetés történt.
A határozati javaslat 1. pontja kimondja, hogy a Közgyűlés támogatja Szolnok és Térsége
Turizmusáért Egyesület megalakítását, melyhez csatlakozni kíván, tehát ez egy
szándéknyilatkozat. Amennyiben a szükséges taglétszám kialakul, a polgármesternek meg
lesz a felhatalmazása, hogy ebben részt vegyen. Az előterjesztés szerint a lehetőség
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rendelkezésre áll a csatlakozáshoz. Véleménye szerint az előterjesztés egyszerű és
támogatható.
Szutorisz-Szügyi Csongor: A pályázati kiírás valószínűleg arról fog szólni a ROP-ba, hogy
bizonyos egyesületek, szervezetek, akik már integrálódtak, pályázhatnak. Természetesen a
főiskola nem hagyható ki ebből a munkából, hiszen a szellemi muníciót tudja adni.
Infrastruktúrát tud adni a TISZATOUR, a további hátteret pedig a többi vállalkozó, illetve
önkormányzat biztosíthatja. Csák László módosítása valószínűleg arra vonatkozik, hogy az
önkormányzat aktív szerepet vállal az egészben, ami természetesen így is történt, így akár
bele is kerülhet a határozati javaslatba.
Szalay Ferenc egyetértett abban, hogy egy teljesen egyszerű előterjesztésről van szó. Néhány
hónapja már folyik az előkészítő munka, aminek az eredménye most a Közgyűlés előtt van.
Amennyiben az egyesület létrejön az önkormányzat alapító lesz, mert Szolnok lesz az, aki
elkezdi a folyamatot. Csák László módosító javaslata elfogadható. Az viszont
elgondolkodtató, hogy a bizottsági üléseken milyen mély a vita. Természetesen a közgyűlésen
is lehet vitatkozni, de kérte, hogy a bizottsági ülések legyenek azok a fórumok, ahol
elsősorban az ilyen jellegű javaslatokat, vitákat kell megfogalmazni. A módosító javaslatot,
mint előterjesztő befogadta.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

70/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület megalakításáról, illetve a
tagsági viszony létrehozásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése e pontja alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés alapító tagként kezdeményezi a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület
megalapítását.
2.) A Közgyűlés az egyszeri belépési díj fedezetét a 2008-as költségvetésben a
városmarketing feladatok terhére, a tagdíj fedezetét a mindenkori költségvetésben, a
városmarketing feladatok terhére biztosítja.
3.) A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az egyesület közgyűlése által
elfogadott alapszabály aláírására.
4.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát az egyesületben Szalay Ferenc polgármester
képviseli.
Értesülnek:

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

Szolnok és Térsége Turizmusáért
Egyesület

Szolnok
2008. március
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1. Általános rendelkezések
1.1 Az egyesület neve: Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület
Rövidítése: SZTTE
Alapításának időpontja: 2008. március
Székhelye: ……………………………..
1.2 Az egyesület működési területe: Szolnok város és térsége
1.3 Az egyesület működésének időtartama: határozatlan
1.4 Az egyesület jogi személy, mely bírósági nyilvántartásba vételét követően saját
nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.
1.5 Az egyesület képviselete: az egyesületet ügyvezető elnöke képviseli, aki e jogosultságát
az egyesület nevében önállóan gyakorolja.
1.6 Az egyesület politikamentes, pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem
fogad el, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat.
2. Az egyesület célja
2.1 Szolnok és térsége idegenforgalmának fejlesztése.
2.2 Szolnok és térségéhez kötődő turizmus kedvezőbb feltételeinek kibontakoztatása.
2.3 Szolnok és a térségében működő, idegenforgalommal érintett vállalkozások és szervezetek
egyeztetett nézeteinek, együttes fellépésének és megjelenítésének megszervezése, ezáltal a
Szolnok és környékére irányuló turizmus mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása.
2.4 Különböző színvonalas programok szervezése a turistaforgalom növekedése érdekében.
2.5 Szakmai fórum biztosítása a tagok közti eszmecserére.
2.6 A tagok egymást segítő, kölcsönös együttműködése a városmarketing területén.
3. Az egyesületi tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei
3.1 A tagsági viszony fajtái:

- alapító tag,
rendes tag.

Alapító tagok: azok a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, magyar jogi
személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik/ melyek
az alakuló közgyűlés jelenléti ívét az egyesület alakuló ülésén aláírták.
Az alapító tagok egyebekben az egyesület rendes tagjainak minősülnek.
Rendes tagok: azok a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, magyar jogi
személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik / melyek
elfogadják az alapszabályban foglaltakat, vállalják, hogy az egyesületet céljai elérésében
erkölcsileg és anyagilag támogatják. Csatlakozási szándékukat az egyesület elnökségének
belépési nyilatkozat aláírásával jelzik, majd a tagfelvételt követően az egyszeri belépési díjat
és az éves tagsági díjat megfizetik.
3.2 A tagok jogai:
- részt vehetnek az egyesület munkájában és hozzájárulhatnak az egyesület feladatainak
teljesítéséhez;
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- széleskörű információkra tehetnek szert az egyesület céljaihoz kapcsolódó események
vonatkozásában;
- használhatják az egyesület rendelkezésére álló eszközöket, felszereléseket;
- az egyesület arculatának keretei között részt vehetnek a különböző kiállításokon;
- rendezvényeken és szakmai eseményeken véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az
egyesületet érintő kérdésekben, részt vehetnek és szavazásra jogosultak a közgyűlésen;
- kezdeményezhetik bármely tag felvételét vagy kizárását;
- választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe.
3.3 A tagok kötelességei:
- folyamatosan vegyenek részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, valamint az
egyesület által szervezett rendezvényeken és eseményeken;
- szakmai tapasztalatukkal járuljanak hozzá az egyesület eredményes működéséhez;
- tartsák be az egyesület alapszabályában foglaltakat, hajtsák végre az egyesület
közgyűlésének és vezetőségének rájuk vonatkozó határozatait;
- fizessék az egyesület tagsági díját;
- fizessék meg az egyszeri belépési díjat;
3.3.1. Javasolt tagsági díj: mértéke a 2008. év hátralévő részére az alakuló közgyűlés
döntése szerint ………..,- Ft, non-profit szervezetek és természetes személyek esetében
…..…….- Ft, melyet a tagok 2008. …………. napjáig kötelesek megfizetni az egyesület
részére.
Az éves tagdíj mértékéről és rendelkezésre bocsátásának időpontjáról 2008. évtől kezdődően
a közgyűlés évente, a költségvetés meghatározásakor dönt.
3.3.2. Javasolt egyszeri belépési díj: mértéke: 120.000,- Ft, non-profit szervezetek és
természetes személyek esetében 60.000 Ft melyet az alapító tagok az alapításkor bocsátanak
az egyesület rendelkezésére. A rendelkezésre bocsátás határideje: 2008…………..
Új tagok estében az egyszeri belépési díj mértékét a közgyűlés állapítja meg melyet a
belépésről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül kötelesek
megfizetni az egyesület részére.
3.4 A tagfelvétel módja:
Az új tagok belépési szándékukat az egyesület elnökségéhez benyújtott belépési nyilatkozat
aláírásával nyilváníthatják ki. A közgyűlés az elnökség előterjesztése alapján az új tagok
felvételéről évente 1 (egy) alkalommal, az adott naptári év első közgyűlésén határoz.
A belépés a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata alapján történik.
3.5. A tagsági viszony megszűnése:
- kilépéssel
- törléssel
- kizárással
- egyéb módon
3.5.1 A tagot megilleti az a jog, hogy tagsági viszonyát egyoldalúan, írásban benyújtott
nyilatkozata alapján, kilépéssel megszüntesse.
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3.5.2 Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha az egyesületi tag az alapszabályban foglalt
fizetési kötelezettségének teljesítésével bármely okból 1 hónapot meghaladóan késedelembe
esik. A törlés feltétele, hogy a 1 hónap elteltével az elnökség a tagdíj megfizetésére írásban, a
következményekre történő figyelmeztetést is magába foglalóan felhívta, és a tag ezen
felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem egyenlítette ki tartozását.
A törölt tag a törlésről rendelkező elnökségi határozat ellen 15 napon belül az egyesület
közgyűléséhez fellebbezést nyújthat be.
3.5.3 Megszűnik a tagsági viszony akkor is, ha az elnökség kétharmados többséggel kizárja a
tagot az egyesületből, mert nem felel meg a taggal szemben támasztott alapszabályi
követelményeknek.
Ki kell zárni azt a tagot is, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, illetve azt
is, aki olyan magatartást tanúsít, amely az egyesület jó hírnevét rontja és ezt a magatartást az
elnökség írásbeli figyelmeztetése ellenére sem hagyja abba.
A tagot erre az elnökségi ülésre meg kell hívni, és lehetőséget kell adni számára, hogy
véleményét, védekezését előterjeszthesse.
A kizárt tag a kizárásról rendelkező elnökségi határozat ellen 15 napon belül az egyesület
közgyűléséhez fellebbezést nyújthat be.
3.5.4 Természetes személyeknél megszűnik a tagsági viszony a tag halálával, jogi személy tag
esetében a jogi személy megszűnésével.
4. Az egyesület szervezete
4.1 A közgyűlés:
Az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll és az egyesületet érintő minden
kérdésben dönthet.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása,
- az egyesület ügyvezető elnökségének a megválasztása, visszahívása, ill.
- az elnökség tagja lemondásának tudomásulvétele,
- az elnökség éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
- az egyesület munkatervének megvitatása és elfogadása,
- az egyesület éves rendezvénytervének megvitatása és elfogadása,
- a tagdíjak megszavazása, fizetési mód eldöntése,
- új tagok felvételéről döntés,
- az egyesület éves költségvetésének elfogadása,
- az egyesület szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása,
- az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, továbbá feloszlásának kimondása,
- az elnökség határozata ellen benyújtott kifogás felülvizsgálata,
- az elnökség kizárásról szóló határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása.
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A közgyűlést az egyesület ügyvezető elnöke hívja össze, évente legalább egy alkalommal
legkésőbb június 30-ig, továbbá ha a tagok 1/3-a a cél megjelölésével az összehívást írásban
kéri. A közgyűlést írásban kell összehívni az időpont, a hely és a napirendi pontok közlésével.
A közgyűlésen megtárgyalandó napirendet és a napirend szerinti előterjesztéseket írásban kell
megküldeni az egyesület tagjainak úgy, hogy legalább a közgyűlést 8 nappal megelőzően azt
kézhez vehessék.
Az egyesület közgyűlésén az ügyvezető elnök, vagy a jelenlévő tagok közül a közgyűlés által
egyszerű szótöbbséggel választott levezető elnök elnököl.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.
A közgyűlésen az alapító, illetve rendes tagoknak azonos értékű, egy szavazata van.
A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az egyesület ügyvezető elnökének szavazata dönt.
Az egyesület éves beszámolóját, az ellenőrző bizottság jelentését, az alapszabály elfogadását
és módosítását, valamint az egyesület más egyesülettel történő egyesülését illetve feloszlását,
azonban a közgyűlés minősített többséggel, a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes
szótöbbségével fogadja el.
A szavazás módja nyílt szavazás.
A közgyűlés nyilvános.
A közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az egyesület ügyvezető elnöke gondoskodik. A
közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület ügyvezető elnöke, és egy tag
hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt, valamint a hitelesítő tagot a közgyűlés választja.
A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott közgyűlés másodszori összehívása során, az
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes.
4.2 Az elnökség
A. verzió ( közvetett elnökválasztás)
Az egyesület működését a közgyűlés által titkos szavazással 4 (négy) évre választott, 5 (öt)
tagú elnökség irányítja, amely az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség az
egyesület operatív működését biztosító ügyvezető elnökből, valamint 4 (négy) elnökségi
tagból áll, akik közül 1 fő alelnök, 1 fő titkár és 1 fő pénztáros.
Az Elnökség első 5 (öt) tagját az Alapítók jelölik ki az alakuló közgyűlésen.
Az ügyvezető elnököt az Elnökség tagjai választják maguk közül titkos szavazással, egyszerű
többséggel. Az egyesület első ügyvezető elnökeként az alakuló közgyűlésen
………………………………………….. került megválasztásra.
B. verzió ( a közgyűlés közvetlenül választ elnököt )
Az egyesület közgyűlése egyszerű többséggel, titkos szavazással megválasztja az ügyvezető
elnököt és további 4 fő elnökségi tagot. Az elnök mandátuma 5 évre, az elnökségi tagok
mandátuma 4 évre szól.
Az elnök az egyesületben tagként nyilvántartott természetes személy, illeti jogi
személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
képviseletére jogosult személy lehet. Az egyesületnek a természetes személyek mellett jogi
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személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is tagjai lehetnek, így
a képviseletükre jogosult személyek - megválasztásuk esetén – tagjai lehetnek az elnökségnek
akkor is, ha magán emberként nem tagjai az egyesületnek.
Az elnökség feladata, hatásköre:
- az egyesület tevékenységének irányítása a közgyűlések között,
- a tagok felvételének előkészítése,
- az egyesület éves rendezvénytervének előkészítése a közgyűlés részére,
- az egyesület fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a vonatkozó
munkaterv és rendezvényterv alapján,
- kapcsolattartás egyéb, a turizmus fejlesztésében érdekelt más egyesületekkel és társadalmi
szervezetekkel,
- pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázati anyagok összeállítása és beadása,
- az egyesület belső szabályzatainak elkészítése,
- a közgyűlés üléseinek előkészítése,
- beszámoló a közgyűlés előtt,
- szükség esetén etikai bizottság összehívása,
- tag kizárásáról döntés,
- minden olyan egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy a jelen alapszabály nem utal a
közgyűlés, az ellenőrző bizottság, etikai bizottság vagy a szakmai tanácsadó testület
kizárólagos hatáskörébe
Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. Az ülést az ügyvezető
elnök hívja össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy,
hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Az
elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 (három) fő jelen van. Az
elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, a kizárásról azonban
az elnökségi tagok legalább 2/3-os többségi szavazatával kell dönteni. Tehát csak mind az öt
elnökségi tag jelenléte esetén lehet kizárni.
Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökség határozata ellen bármely 3 (három) tag együttesen írásban kifogást nyújthat be,
amennyiben álláspontjuk szerint a határozat az egyesület gazdaságos működését veszélyezteti.
Az elnökség köteles a kifogás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belüli időpontra a
közgyűlést összehívni a kifogás felülvizsgálata céljából.
4.3 Az ellenőrző bizottság
Az egyesület gazdálkodását a közgyűlés által titkos szavazással 4 (négy) évre választott, 3
(három) tagú ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel.
Az ellenőrző bizottság első 3 (három) tagját az alapítók jelölik ki az alakuló közgyűlésen. Az
ellenőrző bizottsági tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság megléte, tekintettel arra is,
hogy az egyesületnek a természetes személyek mellett jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok is tagjai lehetnek.

75

Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az
elnökség tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület
könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Az ellenőrző bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
- az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé
- az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem
teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
Az elnökség tagjaival kötendő szerződések esetén, valamint az elnökség tagjai ellen indítandó
perekben az egyesületet az ellenőrző bizottság kijelölt tagja képviseli.
Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az ülést a tagok közül
választott elnök hívja össze. Az ellenőrző bizottsági ülés akkor határozatképes, ha mindhárom
tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
4.4 Etikai bizottság
Az egyesület 3 (három) tagú eseti bizottsága, melynek tagjait szükség esetén az elnökség
választ ki, az egyesület tagjai közül.
Az etikai bizottság döntését egyszerű többséggel hozza.
Az etikai bizottság az érintett taggal szemben, az etikai eljárás során lefolytatott vizsgálat
eredményétől függően a következő intézkedések meghozatalára jogosult:
- felszólíthatja a tagot az alapszabállyal, illetve az etikai és magatartási kódexszel ellentétes
magatartás abbahagyására,
- a tag tagsági jogviszonyát határozott időre felfüggesztheti,
- indítványozhatja, hogy az elnökség döntsön a tag kizárásáról, amennyiben az továbbra sem
hagy fel az etikátlan magatartás tanúsításával.
Az etikai bizottság munkájára vonatkozó részletes szabályokat, illetve azon magatartásformák
megjelölését, melyet az egyesület céljaival, alapszabályával ellentétesnek tart, az egyesület
Etikai és Magatartási Kódexe tartalmazza.
5. Az egyesület gazdálkodása
5.1 Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját bankszámláján tartja.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott
személy aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezési jog megilleti az ügyvezető
elnököt és az általa erre feljogosított elnökségi tagot akik ezen jogosultságukat együttesen
gyakorolhatják.
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Az egyesület vagyonát az alapszabályban meghatározott célok elérésére kell fordítani.
5.2 Az egyesület bevételei:
a) a tagok által fizetett tagdíj
b) az egyesületi munka beindításához szükséges, az alapító tagok által az alapításkor az
egyesület rendelkezésére bocsátott egyszeri belépési díj
c) az új tagok által megfizetendő egyszeri belépési díj
d) állami vagy önkormányzati hozzájárulás
e) pályázatokon elnyert támogatások
f) egyéb bevételi források
5.3. Az egyesület kiadásai:
a) az egyesület működéséhez és irányításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása
b) az egyesület céljainak elérése érdekében tett intézkedésekkel (pályázatok elkészítése és
beadása, az egyesület különböző rendezvényeken történő megjelenése, szakmai kiadványok
elkészítése és terjesztése, stb.) kapcsolatosan felmerülő költségek
5.4 Az egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, melyről a közgyűlés dönt. Az egyesület
tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok, saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület megszűnése esetén a megszűnést kimondó taggyűlésnek kell a meglévő vagyon
felosztásáról rendelkeznie.
6. Az egyesület megszűnése
Az egyesület megszűnik:
- ha a közgyűlés kimondja az egyesület feloszlását;
- ha az arra jogosult szerv az egyesületet feloszlatja;
- más társadalmi szervezettel történő egyesülés esetén;
- a megszűnés megállapításával.

Az Alapszabályt az alakuló közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

Szolnok, 2008. ..........................

………………………………..
levezető elnök

………………………………..
ügyvezető elnök
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18. napirendi pont
Előterjesztés a 290/2007.(XII.13.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére és
az „Ifjúságért” Egyesülettel kötendő új feladat-ellátási megállapodás elfogadására
Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni, mely a
kipostázott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Ifjúságért” Egyesület közötti
megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztésre vonatkozik. Ennek megfelelően a
korábban kiküldött előterjesztés és a határozati javaslat címe a következőkre módosul:
„a 290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére és az „Ifjúságért”
Egyesülettel kötendő új feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi bizottság, amelyek
támogatják az előterjesztés elfogadását.
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: 24 fő - 24 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

71/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről és
az „Ifjúságért” Egyesülettel kötendő új feladat-ellátási megállapodás
elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 8. § (1) bekezdése, a 8. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés megismerte és elfogadja az „Ifjúságért” Egyesület – az előterjesztés
mellékletében foglalt - szakmai stratégiáját.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Ifjúságért” Egyesület részére, közhasznú
tevékenység ellátására, illetve pályázat önerejének biztosítására minden évben a költségvetési
rendeletben meghatározott mértékű önkormányzati támogatást biztosít, a Humán
Szakfeladatok Célelőirányzatai, Sport és ifjúsági feladatok, Szervezetek támogatása
szakfeladatból, melynek összege a 2008. évben 15.000.000 Ft.
3./ A Közgyűlés az „Ifjúságért” Egyesület részére, a Szolnok, Szapáry u. 23. sz. alatt található
TEMI Borostyán Művelődési Ház épületben „Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház”
helyiségeinek kialakításához 4.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a Humán Szakfeladatok
Célelőirányzatai, Sport és ifjúsági feladatok, Szervezetek támogatása szakfeladatból. A
támogatás összege csak a fent említett célra használható fel.
4./ A Közgyűlés jóváhagyja - a határozat mellékletét képező - az önkormányzat és az
„Ifjúságért” Egyesület közötti feladat-ellátási megállapodást.
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5./ A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Ifjúságért” Egyesület
közötti megállapodás elfogadásáról szóló 290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatot
hatályon kívül helyezi és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
feladat-ellátási megállapodás aláírására.
A feladat ellátási szerződés aláírásának határideje: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
„Ifjúságért” Egyesület a Humán Igazgatóság által
71/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok,
Kossuth L. tér 9. képviseli: Szalay Ferenc polgármester ( továbbiakban: Önkormányzat ),
másrészről az „Ifjúságért” Egyesület, 5000 Szolnok, Szapáry utca 31. képviseli: Dr. Teszár
László elnök, ( továbbiakban: Egyesület ) között az alábbi helyen és időben, a következő
tartalommal:
I. A megállapodás célja:
A Felek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltakra figyelemmel közhasznú
megállapodást kötnek, melynek keretében Önkormányzat megbízza az Egyesületet ifjúsággal
kapcsolatos feladatainak ellátásával.
A Felek szándéka ezen közhasznú megállapodással:
1. A Szolnokon élő és tanuló fiatalok igényes közművelődési, szabadidős és közösségi
programokkal történő folyamatos ellátása.
2. A korosztály kulturális és közéleti részvételének, aktivitásának fejlesztése.
3. Az ifjúságot érintő mindennemű közhasznú információhoz való hozzáférés széleskörű
biztosítása.
4. A szerződés tárgyát képező ifjúsági szolgáltatások hosszú távú, folyamatos biztosítása.
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az „Ifjúságért” Egyesület, illetve a
létrehozásra kerülő Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház tevékenységével, működési

79
feltételeinek javításával kapcsolatos pályázaton együttműködnek, s a pályázaton elnyert
támogatásokat a város ifjúsági életének fejlesztésére fordítják.
II. A megállapodás időtartama: a felek általi aláírás napján kezdődő és 2018. február 28-ig
tartó időszak.
III. Az Önkormányzat vállalja:
- Az Egyesület részére, közhasznú tevékenységének ellátására – az IV. pontban felsorolt
feladatok vonatkozásában – illetve pályázat önerejének biztosítására, valamint az egyesület
által 2008. áprilisától működtetésre kerülő Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház bérleti
díjának fedezetére minden évben a Közgyűlés által meghatározott mértékű önkormányzati
támogatást biztosítását. Ennek összege a 2008. január 1. – 2008. december 31. közötti
időszakra 15.000.000.-Ft.
A támogatás utalása az alábbi bontásban és időpontoknak megfelelően történik:
2008. január 31-ig
2008. március 31 -ig
2008. augusztus 31-ig

6 millió Ft, mely a felek között 2007. december 31-én létrejött
megállapodás alapján átutalásra került.
5 millió Ft
4 millió Ft

- Továbbá a 2008. első félévében kialakításra kerülő új ifjúsági intézmény javítási, felújítási
munkálatainak elvégzéséhez és a szükséges eszközbeszerzésekhez további 4.000.000.-Ft
támogatást biztosít az idei évben. Az önkormányzat e támogatást a szerződés aláírását követő
30 napon belül egy összegben utalja át az „Ifjúságért” Egyesület 11745011-20035815 számú
számlájára.
IV. Az Egyesület az Önkormányzat megbízása alapján vállalja:
A jelen megállapodásban meghatározott egyes ifjúsági közfeladatok folyamatos ellátását.
- Az Egyesület eddigi közhasznú tevékenységét jelentős mértékben kibővítve, 2008. április 1től megkezdi egy széleskörű, folyamatos ifjúsági ellátó tevékenységet végző Ifjúsági
Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház létrehozását.
- E szolgáltató tevékenység ellátása érdekében 10 éves időtartamra szóló bérleti szerződést
köt a Területi Művelődési Intézmények Egyesületével, a tulajdonukat képező Borostyán
Művelődési Ház (5000 Szolnok, Szapáry 23.) ifjúsági intézményként történő hasznosításáról.
A létrehozásra kerülő ifjúsági intézmény szakmai, tárgyi, anyagi adottságainak és
kapacitásainak felhasználásával látja el az alábbi tevékenységeket:
1. A létrehozásra kerülő Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház szakmai koncepciójának és
a 2008. évi feladatait tartalmazó cselekvési tervének elkészítése.
2. A létrehozásra kerülő intézmény működését szabályozó alapdokumentumok elkészítése.
3. Az ifjúsági korosztály számára köznapi, a mindennapi élet szervezését könnyítő, abban
eligazodást segítő, közhasznú információk gyűjtése, rendszerezése és terjesztése.
E tevékenységét az Európai Ifjúsági Információs Charta szakmai és etikai normái szerint
végzi. Az alábbi területeken gyűjt és szolgáltat információkat:
- helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények
- helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények
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- helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk (legalább;
iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, iskolarendszeren
kívüli képzési lehetőségek)
- helyi egészségügyi ellátások (legalább; egészségügyi intézmények alapadatai, nyitva tartása,
iskolaorvosi szolgálat alapadatai)
- helyi szociális ellátások (legalább; szociális és humán szolgáltató intézmények alapadatai,
nyitva tartásuk, pénzbeli ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok, természetbeni
ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok)
- helyi hivatalok (legalább; alapadatok, nyitva tartás)
- országos hatáskörű hivatalok, hatóságok (legalább; alapadatok /pl. minisztériumok, állami
szervek, országgyűlési biztosok/)
- helyi és megyei önkormányzatok (legalább; alapadatok, helyi önkormányzati képviselők
névjegyzéke)
- helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek (legalább; kulcsosház, turistaház,
kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, nyitva tartás)
- országos utazási és szállás kedvezmények (legalább; MÁV és VOLÁN hivatalos
kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények)
- helyi és regionális munkalehetőségek (legalább; a helyi és regionális médiában megjelenő
hirdetések)
- munkanélküli ellátás (legalább; a munkanélküli ellátások típusai, igénybevételük módja)
- helyi albérletek (legalább; a helyi médiában megjelenő hirdetések)
- helyi, regionális és országos pályázatok (legalább; a pályázat kiírása)
- helyi és regionális segítő-és krízisellátó helyek (legalább; átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban alapadatok, nyitva
tartás)
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (legalább: az ERyICA tagszervezetei,
Eurodesk Irodák)
- az európai mobilitással összefüggő alapinformációk (legalább: Youth Hostelek Európában,
Youth 2007-2013 programok)
E tevékenységei során teremtse meg a széleskörű szabadidős, ifjúsági információ-terjesztés
feltételeit, anyagi lehetőségeihez mérten információs kiadványokat készítsen, web-fejlesztést
végezzen.
4. A korosztály életkori sajátosságainak megfelelő, jogi, életvezetési, illetve a fiatalok igényei
szerinti ingyenes tanácsadások szervezése.
5. A működése során érzékelt, illetve felvetett problémák visszacsatolása, közvetítése a helyi
önkormányzatnak, amivel hozzájárul a fiatalok élethelyzetét javító döntések meghozatalához.
6. Külön felkérésre az Egyesület vegyen részt, illetve működjön közre a deviáns
magatartásformák (drog, alkohol, dohányzás, bűnözés) kialakulását, elterjedését megelőzni
hivatott prevenciós programok szervezésében.
7. A létrehozásra kerülő új intézmény lehetőségeinek maradéktalan kihasználásával járuljon
hozzá a korosztály körében tapasztalható kulturális esélykülönbségek csökkentéséhez.
8. A szabadidő hasznos eltöltéséhez készítsen réteg-specifikus programajánlatokat.
Szervezzen és valósítson meg ifjúsági, szabadidős, közösségi rendezvényeket.
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9. Kiemelten segítse a kortárs könnyűzenei, a vizuális, a mozgásművészeti, a hagyományőrző
kultúra művelését és azok értékeinek gyűjtését és bemutatását.
10. Biztosítson ösztönzést és intézményi hátteret az aktív kulturális részvételre épülő amatőr
művészeti törekvések, a fiatalok önálló közösségteremtő kezdeményezéseinek számára.
11. Fordítson fokozott figyelmet az egészséges, mozgásgazdag életmód-kultúra, a
környezettudatos magatartás elterjedését segítő programok szervezésére, befogadására.
12. Biztosítson infrastrukturális hátteret az öntevékeny diákcsoportok, diák-kezdeményezések
számára (Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnok Városi Gyermektanács, iskolai
diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzat).
13. Törekedjen nemzetközi ifjúsági és művészeti cserekapcsolatok működtetésére, illetve
fenntartására.
14. Az egyesület több éves szakmai hagyományait folytatva vegyen részt a város nyári
kulturális programkínálatának bővítésében (Örökség Kortárs Összművészeti Fesztivál,
Szapáry Utcafesztivál szervezése).
15. Címzett önkormányzati támogatás függvényében vállaljon szerepet a diákok nyári
foglalkoztatásának szervezésében.
16. Az Egyesület az Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Ifjúsági Ház alaptevékenységével,
adottságaival összhangban lévő vállalkozási tevékenységet folytasson (pl.: helyiségbérbeadás, rendezvénybefogadás), ezzel, valamint a pályázati lehetőségek folyamatos
felhasználásával járuljon hozzá az intézmény hosszú távú fenntarthatóságához.
Technikai feltételek
1. Az intézmény épületének homlokzatán megjelenik az intézmény cégtáblája. A cégtáblán
szerepel az intézmény neve – úgy, hogy a nyújtott szolgáltatások köre beazonosítható legyen
–, és a nyitva tartás rendje.
2. Az intézmény térben jól láthatóan elkülönül más intézménytől, szolgáltatástól, illetve
szervezettől, rendelkezik utcáról közvetlenül megközelíthető ügyfélfogadó térrel és személyes
tanácsadásra alkalmas elkülönített helyiségekkel.
3. Az intézmény rendelkezik legalább három, az ügyfelek számára is szabadon hozzáférhető,
telekommunikációra is alkalmas számítógéppel, nyomtatóval és önálló telefonvonallal.
4. Az intézmény hetente legalább 5 napon tart nyitva, a fiatalok szabadidős szokásainak
megfelelő nyitva tartási renddel.
5. Az esti és hétvégi programok megtartásához az intézmény rendezvényügyeletet biztosít.
V. Az Egyesület további kötelezettségei:
1. Évente, tárgyév decemberéig az illetékes önkormányzati bizottságnak beszámol a
tevékenységéről.
2. Minden év december 31-ig köteles a támogatással írásban elszámolni és lehetővé tenni a
támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.
3. Az új ifjúsági intézmény javítási, felújítási munkálatainak elvégzéséhez és a szükséges
eszközbeszerzésekhez biztosított 4.000.000.-Ft elszámolási határideje 2008. október 31.

82
VI. A szerződés megszüntetésének szabályai
a) Ezen szerződést bármelyik Fél írásban indokolással a másik Fél szerződés ellenes
cselekménye vagy mulasztása esetén jogosult megszüntetni felmondás útján. A felmondás
benyújtását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek.
Jelen szerződést hat havi felmondási idő mellett jogosult bármelyik Fél az előző feltételek
alapján felmondani.
b) A Felek között létrejött jelen szerződés alapján, ha az Egyesület nem biztosítja teljes
egészében az itt kikötött közérdekű szolgáltatásokat, úgy a megrendelő Önkormányzat
jogosult a rögzített támogatás összegét ezzel arányosan csökkenteni.
Amennyiben a megrendelő Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és
határidőben nem nyújtja az előírt támogatás összegét az Egyesület részére, úgy az jogosult a
szolgáltatásokat mérsékelni a tényleges támogatás mértékéig.
A csökkentést megelőzően, illetőleg a szolgáltatás mérséklését megelőzően a Felek egyeztetni
kötelesek.
c) Amennyiben ezen szerződés akár a határozott időtartam lejárta, akár felmondás útján
megszűnik, úgy a Felek elszámolni kötelesek, melynek körében mind a nyújtott támogatással,
mind az ez alapján biztosított szolgáltatásokkal kölcsönösen elszámolnak. Szükség esetén az
Önkormányzat kiegyenlíti a hiányzó támogatást, illetőleg túlfizetés esetén az Egyesület
visszafizeti azt.
Jelen szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a helyzet, illetőleg a körülmények változása
esetén az Egyesület által benyújtott éves program alapján a társadalom közös szükségleteinek
kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységeket felülvizsgálják, módosítják. Ennek során
kialakíthatnak új közhasznú tevékenységeket közös megegyezéssel.
Felek kijelentik, hogy a közöttük 2007. december 31-én – az önkormányzat ifjúsági
feladatainak ellátására – létrejött megállapodást jelen megállapodás aláírásával közös
megegyezéssel megszüntetik.
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közhasznú szervezetekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések, illetőleg a Ptk. előírásai szerint kell eljárni. Az esetleges vitás
kérdésekben a Felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján kívánnak eljárni.
Amennyiben ez bármely okból meghiúsul, úgy a Felek kölcsönösen alávetik magukat a
Szolnok Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen szerződést a Felek, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt ennek jeléül helybenhagyólag írták alá.
Szolnok, 2008. március

Dr. Teszár László
elnök

Szalay Ferenc
polgármester
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19. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok, Nyúl út 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz-ú ingatlan Kamasz Tanya
Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Szalay Ferenc: A bérleti szerződés 2. pontjának 2. mondata helyébe a következő szövegrész
kerül beírásra:
„A felek megállapodnak abban, hogy a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által
benyújtott ÉAOP-2008-5.1.-3 pályázat támogatottsága esetén a bérleti szerződést a
pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges a beruházás befejezését követő 5 évig a
bérbeadó önkormányzat nem mondja fel. Ezt követően a bérleti szerződést a bérlet időtartama
alatt 180 napos felmondási határidővel bármikor felmondhatják, ebben az esetben a bérlőt
cserehelyiség, illetve kártalanítás nem illeti meg.”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési és az oktatási bizottság,
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. Jelezte a Széchenyi lakótelep képviselőinek,
hogy a Kamasz-Tanya áthelyezhető egy másik ingatlanba, a Malom útra. További jó munkát
kívánt.
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: 24 fő - 24 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

72/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, Nyúl út 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz-ú ingatlan Kamasz Tanya
Gyermek és Ifjúsági Egyesület 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.
sz. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület
(Szolnok, Malom u. 22., képviseletében: Tóth Ferencné elnök) részére 2008. április 15-től
határozatlan időre bérbe adja a Szolnok, Nyúl út 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz-ú ingatlant 2.400.Ft/hó + ÁFA bérleti díj és a közüzemi költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek
viselése mellett.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester

felhatalmazza a polgármestert a határozat
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület

72/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
XIX. 7872-

/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 Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület (képviseletében:
Tóth Ferencné elnök) 5000. Szolnok, Malom u. 22. - mint bérlő (továbbiakban: bérlő)
között, a Szolnok, Nyúl u. 2. sz. alatti, 9455/4 hrsz.-ú, ingatlan bérletére (telek területe
1584 m2, felépítmény 239 m2) az alábbi feltételekkel:
1./ Bérleti díj: 2.400.-Ft /hó+ ÁFA.
2./ Jelen bérleti szerződés 2008. április 15-től határozatlan időre szól. A felek megállapodnak
abban, hogy a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által benyújtott ÉAOP2008.5.1.-3 pályázat támogatottsága esetén a bérleti szerződést a pályázatban foglaltak
megvalósításához szükséges a beruházás befejezését követő 5 évig a bérbeadó önkormányzat
nem mondja fel. Ezt követően a bérleti szerződést a bérlet időtartama alatt 180 napos
felmondási határidővel bármikor 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, 2.400.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kettőezernégyszáz forint + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján
megfizetni. Bérbe adó a ……/2008. (III.20.) 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.
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5./ Bérlő a 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítését havonta, a bérbeadó képviselője a
SZOLLAK KFT. - által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján történik. A
bérlő a szerződés tárgyát képező bérleti díjat a bérbeadó képviselője – SZOLLAK KFT. –
által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül
indított átutalással köteles megfizetni.
6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2008. április 15. napjától, jelen állapotában adja
birtokba, mely eljárásról külön jegyzőkönyv készül.
7./ A bérlő a helyiséget kizárólag ifjúsági klub 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
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.
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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. „
………………………….
Bérbeadó

„
……………………….
bérlő

20. napirendi pont
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz-Tanya Gyermek
és Ifjúsági Egyesület közötti feladat ellátási szerződés elfogadására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.
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: 24 fő - 24 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz-Tanya Gyermek
és Ifjúsági Egyesület közötti feladat ellátási szerződés elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 8. § (1) bekezdése, a 8. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyűlés megismerte és elfogadja a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület –
az előterjesztés mellékletében foglalt - szakmai stratégiáját.
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület
részére, közhasznú tevékenység ellátására, illetve pályázat önerejének biztosítására minden
évben a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű önkormányzati támogatást biztosít a
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Humán Szakfeladatok Célelőirányzatai, Sport és Ifjúsági feladatok, Szervezetek támogatása
szakfeladatból, melynek összege a 2008. évben 2.000.000 Ft.
3./ A Közgyűlés a Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére, a Szolnok, Nyúl út
2. sz. alatt található kiürült „Napraforgó Óvoda” épületben „Ifjúsági Ház és Módszertani
központ” helyiségeinek kialakításához 4.100.000 Ft összegű támogatást biztosít, a
Vagyonműködtetés kiadásai, Vagyonhasznosítás előkészítése feladatból. A támogatás összege
csak a fent említett célra használható fel.
4./ A Közgyűlés jóváhagyja - a határozat mellékletét képező - az önkormányzat és a KamaszTanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület közötti feladat ellátási szerződést.
5./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására.
A feladat ellátási szerződés aláírásának határideje: 2008. március 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület a Humán Igazgatóság által

73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
Feladat ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kossuth tér 9.)
képviseletében Szalay Ferenc polgármester, továbbiakban Önkormányzat, másrészről Kamasz
Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület (Szolnok, Lechner Ödön u. 2.) képviseletében Tóth
Ferencné egyesületi elnök, továbbiakban Egyesület között.
A felek megállapodnak, hogy Szolnok városban gyermek- és ifjúságpolitika területén a jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően együttműködnek.
A felek leszögezik, hogy együttműködésük alapvető célja Szolnok város közigazgatási
területén élő gyermekek és fiatalok mentális, szocializációs problémáinak megoldásában való
segítségnyújtás, a gyermek és ifjúsági korosztály részére kulturális és szabadidős programok
szervezésében a szabadidő hasznos eltöltésének segítése.
I. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja:
1. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság, Oktatási, Kulturális és
Sport Osztályán keresztül segítséget nyújt az Egyesület szakmai munkájához, programjai
előkészítéséhez és propagálásához lehetőségei szerint. A szerződés keretében az
Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójában foglaltak megvalósítása céljából együttműködik az
Egyesülettel.
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2. Az Önkormányzat a Szolnok, Nyúl út 2. sz. alatt található kiürült „Napraforgó Óvoda”
épületben Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület „Ifjúsági Ház és Módszertani
központ” helyiségeinek kialakításához 4.100.000.- Ft-tal, azaz négymillió-egyszázezer
forinttal hozzájárul. A támogatás összege csak a fent említett célra használható fel. Az
elszámolás határideje: 2008. október 1.
3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági
Egyesület részére, a II. pontban felsorolt feladatokra – illetve pályázat önerejének
biztosítására - minden évben a Közgyűlés által meghatározott mértékű önkormányzati
támogatást biztosít, melynek összege a 2008. január 1. – 2008. december 31. közötti időszakra
2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint. Az Önkormányzat a támogatást a szerződés aláírását
követő 30 napon belül egy összegben utalja át az Egyesület Kereskedelmi és Hitelbanknál
(Szolnok, Szapáry u. 25-29.) vezetett 10404508-45019502-00000000 számú számlájára.
II. Az Egyesület vállalja:
1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásával kialakítja és folyamatosan
működteti a Nyúl út 2. sz. alatt található épületben az Ifjúsági Házat és Módszertani
Központot.
2. Az Egyesület ifjúsági szabadidős és kulturális programokat szervez a városban élő fiatalok
részére, amellyel elősegíti a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését.
3. Elősegíti programok szervezésével a környezet- és természetvédelem népszerűsítését és
megóvását.
4. A rászoruló fiatalok beilleszkedésének segítésére megvalósítja és beindítja az egyesület
reszocializációs programját.
5. Az Egyesület bűnmegelőzési programjának megvalósításával közreműködik a fiatalkorú és
ifjúsági bűnelkövetők számának csökkentésében.
6. A rászoruló fiatalok részére tehetségfejlesztő és felzárkóztató programokat szervez,
megszervezi és működteti a tanulószobás foglalkoztatási rendszert.
7. Az Egyesület biztosítja az általa elkészített egészségügyi felvilágosító programjának
megvalósítását.
8. Az Egyesület évente, tárgyév decemberig a közgyűlés ifjúsági feladatokkal foglalkozó
illetékes bizottságának beszámol a tevékenységéről.
9. Az Egyesület minden év december 31-ig köteles a támogatással írásban elszámolni. Az
Egyesület lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.
III. A szerződés időtartama és megszűnése:
1. A felek megállapodnak, hogy a jelen feladat ellátási szerződést 2008. március 31-től
határozatlan időre kötik.
2. Ezen szerződést bármelyik fél írásban indokolással a másik fél szerződés ellenes
cselekménye vagy mulasztása esetén jogosult megszüntetni felmondás útján. A felmondás
benyújtását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek.
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3. Jelen szerződést háromhavi felmondási idő mellett jogosult bármelyik fél az előző feltételek alapján
felmondani.

4. A felek között létrejött jelen szerződés alapján, ha az Egyesület nem biztosítja teljes
egészében az itt kikötött közérdekű szolgáltatásokat, úgy a megrendelő Önkormányzat
jogosult a rögzített támogatás összegét ezzel arányosan csökkenteni.
5. Amennyiben a megrendelő Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel
és határidőben nem nyújtja az előírt támogatás összegét az Egyesület részére, úgy az jogosult
a szolgáltatásokat mérsékelni a tényleges támogatás mértékéig. A csökkentést megelőzően,
illetőleg szolgáltatás mérséklését megelőzően a felek egyeztetni kötelesek.
6. Amennyiben ezen szerződés felmondás útján megszűnik, a feleknek elszámolási
kötelezettsége van egymás felé. Az elszámolás körében kötelesek mind a nyújtott
támogatással, mind az ez alapján biztosított szolgáltatásokkal kölcsönösen elszámolni és
kiegyenlíteni a hiányzó támogatást, illetőleg túlfizetés esetén visszafizetni azt.
Jelen szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helyzet, illetőleg a körülmények változása
esetén az egyesület által benyújtott éves program alapján a társadalom közös szükségleteinek
kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységeket felülvizsgálják, módosítják. Ennek során
kialakíthatnak új közhasznú tevékenységeket közös megegyezéssel.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közhasznú tevékenységre, a közhasznú
társaságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetőleg a Ptk. előírásai szerint kell eljárni.
Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján
kívánnak eljárni. Amennyiben ez bármely okból meghiúsul, úgy a felek kölcsönösen alávetik
magukat a Szolnok Városi Bíróság, illetőleg hatáskörtől függően a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen szerződést a felek, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt ennek jeléül helybenhagyólag írták alá.
Szolnok, 2008. március…...
………………………………………….
Tóth Ferencné
egyesületi elnök

……………………………………
Szalay Ferenc
polgármester

21. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok, Sütő u. 22. sz. alatti ingatlan CONTACT Munkarehabiliáció
Kht. részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport, valamint
a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 24 fő - 22 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

74/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, Sütő u. 22. sz. alatti ingatlan CONTACT Munkarehabilitáció
Kht. 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 2008. április 15-től határozatlan időre bérbe
adja a Szolnok, Sütő u. 22. sz. alatti ingatlant (95 m2) a CONTACT Munkarehabilitáció Kht.
(Szolnok, Tószegi u. 43.) részére 2.400.-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. április 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

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

74/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
XIX. 3032-

/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 CONTACT Munkarehabilitáció Kht. (képviseletében: Varga
Tamás ügyvezető igazgató ) Szolnok, Tószegi u. 43. - mint bérlő (továbbiakban: bérlő)
között, a Szolnok, Sütő u. 22. sz. alatti, 95 m 2 nagyságú ingatlan bérletére az alábbi
feltételekkel:
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1./ Bérleti díj: 2.400.-Ft /hó+ ÁFA.
2./ Jelen bérleti szerződés 2008. április 15-től határozatlan időre szól. A felek megállapodnak
abban, hogy a bérleti szerződést a bérlet időtartama alatt 90 napos felmondási határidővel
bármikor 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, 2.400.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kettőezernégyszáz forint + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján
megfizetni. Bérbe adó a 74/2008. (III.20.) 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 történik. A
bérlő a szerződés tárgyát képező bérleti díjat a bérbeadó képviselője – SZOLLAK KFT. –
által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül
indított átutalással köteles megfizetni.
6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2008. április 15-től jelen állapotában adja birtokba,
mely eljárásról külön jegyzőkönyv készül.
7./ A bérlő a helyiséget kizárólag rehabilitációs foglalkoztatás 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
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.
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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. „
………………………..
Bérbeadó

„
………………………
bérlő

22. napirendi pont
Előterjesztés a Baross G. u. 1. szám alatti I. és II. emeleti irodahelyiségek bérleti díjával
kapcsolatos elszámolási vitában a Szolnoki Főiskolával kötendő megállapodásra
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

75/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Baross G. u. 1. szám alatti I. és II. emeleti irodahelyiségek bérleti díjával
kapcsolatos elszámolási vitában a Szolnoki Főiskolával
kötendő
megállapodásról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képző megállapodást
megismerte és azt jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő a szerződés aláírására: 2008. április 18.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Szolnoki Főiskola Szolnok, Ady E. út 9.
SZOLLAK KFT. Szolnok, Jókai u. 3.

75/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9., képviseletében:
Szalay Ferenc polgármester), mint Bérbeadó, és
a Szolnoki Főiskola (5000 Szolnok, Ady Endre út 9., képviseletében: Dr. Székely Péter rektor),
mint Bérlő
az erre irányuló közös megegyezésükkel, az alulírott helyen és időpontban, a következőkben
állapodnak meg:
1. A megállapodásban részes felek, a megállapodás előzményeként rögzítik, hogy
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1.1 közöttük 2002. szeptember 1. napjától határozatlan idejű bérleti jogviszony állt fenn a
Szolnok, Baross G. út 1. szám alatti ingatlan I. és II. emeletén lévő irodahelyiségek bérletére;
1.2 a bérleti jogviszony 2005. évben, a Bérlő felmondása alapján megszűnt, a Bérlő a
bérleményt a Bérbeadó képviseletében eljáró SZOLLAK Szolnoki Lakóépület Üzemeltető
Kft-nek visszaadta;
1.3 a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a felek között 2.106.629 Ft tőke és
járulékai összegű elszámolási vita van;
1.4 a Bérbeadó képviseletében eljáró SZOLLAK Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft. a
Bérlővel szemben a Szolnoki Városi Bíróság előtt indított perben a 2.106.629 Ft tőke és
járulékai iránti igényt érvényesít. A Szolnoki Városi Bíróság előtti (többször szüneteltetett)
per ismert ügyszáma: 9.P.23.173/2007.
2. A felek, többszöri egyeztetésük alapján az elszámolási jogvita peren kívüli megegyezéssel
történő lezárásában állapodnak meg, akként hogy
2.1 a Bérlő ezen megállapodás aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül a Bérbeadó
részére, annak 11745004-15408930-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással
megfizet 421.326 Ft-ot;
2.2 a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolnok, Tiszaligetben felépülő Campus
épületében, annak használatbavétele után, a Bérbeadónak, a Bérbeadó által meghatározott
időpontokban és időtartamban (a tőkekövetelés bruttó 1.685.303 Ft összegű különbözetének
erejéig, és a Bérlő akkor hatályos belső szabályzata szerinti bérleti díjak összegének
figyelembe vételével) a Bérlő oktatási tevékenységével összhangban álló célra előadótermet
(és hozzá kapcsolódó egyéb helyiségeket és szolgáltatásokat) biztosít ellenszolgáltatás nélkül.
A felek a 2.1. és 2.2. pontok szerinti teljesítésekkel a tőkekövetelés-részt teljes összegben
kiegyenlítettnek, elszámoltnak tekintik, azzal kapcsolatban és abból eredően további
igényeket nem támasztanak egymással szemben.
2.3 a Bérbeadó a tőkekövetelésen túl, a bérleti díjjal kapcsolatban semmilyen jogcímű,
összegszerűségű egyéb járulékos igényt nem érvényesít;
2.4 a felek (a perben érintett felek és jogi képviselőik útján) közös kérelmet terjesztenek elő a
Szolnoki Városi Bíróságon a közöttük, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban indított (újra
indult) per közös kérelmük alapján történő megszüntetése iránt.
A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a per a bíróság általi megszüntetése és a bíróságnak a
lerótt eljárási illetékkel kapcsolatos érdemi határozata után, az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 58. § (2) bekezdés harmadik fordulata szabályozása figyelembe vételével a
Bérbeadó által a peres eljárás során lerótt összesen 126.400 Ft elsőfokú eljárási illeték 30 %ának megfelelő összeget 37.920 Ft-ot a Bérbeadónak megtérít.
A felek a perrel kapcsolatban egymással szemben egyéb jogcímű perköltség iránti igényt nem
érvényesítenek.
A felek ezen megállapodást, mint az akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt
azzal írták alá, hogy azt is kijelentik, a megállapodással érintett bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban egymással teljes körűen elszámoltak, és a hivatkozott bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban egymással szemben a jövőben sem érvényesítenek semmilyen jogcímű,
összegszerűségű további igényt.
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Szolnok, 2008. ………….. ……

Szolnok, 2008. …………..

___________________
Szalay Ferenc
Polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
/Bérbeadó/
Ellenjegyzem: 2008………………………

___________________
Dr. Székely Péter
Rektor
Szolnoki Főiskola
/Bérlő/

Ellenjegyzem: 2008………………………

23. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok, Czakó E. u. 10. sz. alatti, 44. számú helyiség Szolnoki Görög
Katolikus Egyház részére történő jelképes ellenértékű bérbeadására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.
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: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

76/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok, Czakó E. u. 10. sz. alatti, 44. számú helyiség Szolnoki Görög
Katolikus Egyház 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.
sz. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Görög Katolikus Egyház (Szolnok,
Gyermekváros u. 2., képviseletében: Jaczkó György paróchus) részére 2008. április 15-től
határozatlan időre bérbe adja a Szolnok, Czakó E. u. 10. sz. alatti, 44 sz. 78 m2 nagyságú
alagsori helyiséget 9.098.-Ft/hó + ÁFA bérleti díj és a közüzemi költségek megfizetése,
valamint a fenntartási költségek viselése mellett..
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2008. április 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal. szervezeti egységei
Értesülnek:

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

76/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat melléklete
XIX. 9738-

/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 Görög Katolikus Egyház (képviseletében: Jaczkó György
paróchus) 5000. Szolnok, Gyermekváros u. 2. - mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között, a
Szolnok, Czakó E. u. 10. sz. alatti, 44. számú, 78 m2 nagyságú alagsori helyiség bérletére
az alábbi feltételekkel:
1./ Bérleti díj: 9.098.-Ft /hó+ ÁFA.
2./ Jelen bérleti szerződés 2008. április 15-től határozatlan időre szól.
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, 9.098.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kilencezer
kilencvennyolc forint + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján
megfizetni. Bérbe adó a /2008. (III.20.) 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.
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5./ Bérlő a 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítését havonta, a bérbeadó képviselője a
SZOLLAK KFT. - által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján történik. A
bérlő a szerződés tárgyát képező bérleti díjat a bérbeadó képviselője – SZOLLAK KFT. –
által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül
indított átutalással köteles megfizetni.
6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2008. április 15. napjától, jelen állapotában adja
birtokba.
7./ A bérlő a helyiséget kizárólag karitatív tevékenység – adományok gyűjtése, raktározása,
szétosztása; szegény-étkeztetés; közösségi foglalkozások - 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
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.
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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. „

„

Bérbeadó

bérlő

24. napirendi pont
Előterjesztés a közoktatási és a közművelődési intézmények alapító okiratának
módosítására
Dr. Kállai Mária tájékoztatta a Közgyűlést, hogy technikai jellegű előterjesztésről van szó,
mint például Gépipari Szakközépiskolában folyó tevékenység számát jelölni kell az alapító
okiratban, a Városi Pedagógiai Szakszolgálat kistérségi feladatellátásban vesz részt és a
státuszbővülésnek szintén meg kell jelenni az alapító okiratban, valamint az Óvodai
Intézmény központi helyrajzi számát is szerepeltetni kell az alapító okiratban. Kérte az
előterjesztés elfogadását.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.
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: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

77/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a közoktatási és a közművelődési 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. 88. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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1./ Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 166/2007.
(VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. számú mellékletének (Szolnok Városi Óvodák alapító
okirata) 2.,4. és 7. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 577 818 100-ról 577 818-ra módosul.
b) „Az állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:” szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
Szakfeladatai:”
c) A „(Kivéve: a Humán Szolgáltató Központ által használt karbantartó műhely)” szövegrész
az alábbira módosul:
„(Kivéve: a Sütő u. felőli oldalon elhelyezkedő, 95 m2 alapterületű épület)”
2./ Az egyes oktatási intézmények átszervezéséről (Eötvös József Általános Iskola, Herman
Ottó Általános Iskola) szóló 149/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat mellékletének (SzentGyörgyi Albert Általános Iskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások
történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 577 269 100-ról 577 269-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
3./ Az egyes oktatási intézmények átszervezéséről (Kölcsey Ferenc Általános Iskola és
Alternatív Gimnázium, Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola) szóló 151/2005.
(III.31.) sz. közgyűlési határozat 1. számú mellékletének (Egészségügyi és Szociális
Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium alapító okirata) 2. és 4. pontjában az
alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 577 270 100-ról 577 270-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
4./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 5. számú mellékletének (Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 577 401 100-ról 577 401-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852020 Alapfokú művészetoktatás
Szakfeladatai:”
5./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 6. számú mellékletének (Belvárosi Általános Iskola alapító
okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 152 100-ról 413 152-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
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„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
6./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 8. számú mellékletének (Fiumei Úti Általános Iskola alapító
okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 206 100-ról 413 206-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
7./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 10. számú mellékletének (Kassai Úti Általános Iskola alapító
okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 129 100-ról 413 129-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
8./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 11. számú mellékletének (Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4.
pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 412 441 100-ról 412 441-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
9./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 12. számú mellékletének (Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4. pontjában
az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 097 100-ról 413 097-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
10./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 13. számú mellékletének (Liget Úti Általános Iskola,
Előkészítő és Speciális Szakiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások
történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 240 100-ról 413 240-re módosul.
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b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
11./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 14. számú mellékletének (Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások
történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 163 100-ról 413 163-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
12./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 15. számú mellékletének (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 185 100-ról 413 185-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
13./Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 16. számú mellékletének (Szandaszőlősi Általános Iskola,
Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4. pontjában
az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 217 100-ról 413 217-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
14./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 17. számú mellékletének (Széchenyi Körúti Általános Iskola,
Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata) 2. és 4. pontjában az
alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 174 100-ról 413 174-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
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15./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 19. számú mellékletének (Újvárosi Általános Iskola alapító
okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 239 100-ról 413 239-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatai:”
16./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 20. számú mellékletének (Szolnok Városi Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 413 284 100-ról 413 284-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Szakfeladatai:”
c) „
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:
26
Ebből:
6 a kistérségi feladat-ellátásra
Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 4,5
Ebből:
0,5 a kistérségi feladatellátásra
„

szövegrész az alábbiak szerint módosul:
„

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

27
7 a kistérségi feladatellátásra
5
1 a kistérségi feladatellátásra

„
17./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 22. számú mellékletének (Építészeti, Faipari és
Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi
változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 250 100-ról 409 250-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
18./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 23. számú mellékletének (Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 238 100-ról 409 238-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
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Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
c) A kiegészítő tevékenységek körében a
„80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
(gépjárműfenntartó tevékenység)”
szövegrész az alábbira módosul:
„80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
(gépjárműfenntartó tevékenység; SZJ 50.20. Gépjárműjavítás; SZJ 74.30. Műszaki vizsgálat,
elemzés; 74.30.14. Jármű műszaki vizsgáztatása)”
19./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 24. számú mellékletének (Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 272 100-ról 409 272-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
20./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 26. számú mellékletének (Pálfy János Műszeripari és
Vegyipari Szakközépiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 184 100-ról 409 184-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
21./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 27. számú mellékletének (Ruhaipari Szakközép- és
Szakiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 283 100-ról 409 283-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
22./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 28. számú mellékletének (Széchenyi István Gimnázium és
Általános Iskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 412 430 100-ról 412 430-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853100 Általános középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
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23./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 29. számú mellékletének (Tiszaparti Gimnázium és Humán
Szakközépiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 412 418 100-ról 412 418-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853100 Általános középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
24./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 30. számú mellékletének (Varga Katalin Gimnázium alapító
okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 412 407 100-ról 412 407-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853100 Általános középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
25./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 31. számú mellékletének (Városi Kollégium alapító okirata)
2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 576 228 100-ról 576 228-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Szakfeladatai:”
26./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 32. számú mellékletének (Vásárhelyi Pál Közgazdasági és
Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola alapító okirata) 2. és 4. pontjában az
alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 162 100-ról 409 162-re módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
27./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 33. számú mellékletének (Verseghy Ferenc Gimnázium
alapító okirata) 2. és 4. pontjában az alábbi változások történnek:
a) Az intézmény törzsszáma 409 128 100-ról 409 128-ra módosul.
b) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853100 Általános középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
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28./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 34. számú mellékletének (Szigligeti Színház alapító okirata)
4. pontjában az alábbi változás történik:
Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 900100 Előadó-művészet
Szakfeladatai:”
29./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 35. számú mellékletének (Hild Viktor Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Szakfeladatai:”
30./ A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú működtetéséről szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyűlési határozat 1. számú mellékletének (Szolnoki Műszaki Szakközép- és
Szakiskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
a) Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
b) A kiegészítő tevékenységek körében a
„80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
(gépjárműfenntartó tevékenység)”
szövegrész az alábbira módosul:
„80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
(gépjárműfenntartó tevékenység; SZJ 50.20. Gépjárműjavítás; SZJ 74.30. Műszaki vizsgálat,
elemzés; 74.30.14. Jármű műszaki vizsgáztatása)”
31./ A középfokú oktatási-nevelési intézmények hosszú távú működtetéséről szóló 21/2008.
(II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. számú mellékletének (Szolnoki Szolgáltatási Szakközépés Szakiskola alapító okirata) 4. pontjában az alábbi változás történik:
Az „Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Szakfeladatai:”
32./ Az alapító okiratoknak az 1./-29./ pontok szerinti módosítása a 16./ c) pont kivételével
2008. január 1. napjától hatályos.
33./ A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának a 16./ c) pont szerinti
módosítása 2008. február 1-jétől hatályos.
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34./ Az alapító okiratok módosításaival összefüggő adatváltozásokról a törzskönyvi
nyilvántartást vezető szervet értesíteni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
az érintett közoktatási és közművelődési intézmények vezetői
Határidő: azonnal
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a Polgármesteri Hivatal igazgatói
az érintett közoktatási intézmények igazgatói
az érintett közművelődési intézmények igazgatói
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

25. napirendi pont
Előterjesztés egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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: 23 fő - 23 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

78/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3)
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának megalkotásáról
szóló 294/2003.(XI.27.) sz. közgyűlési határozat mellékletének 3.1. pontja az alábbiakkal
kiegészül:
„Szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége”
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2. Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló
165/1999.(X.14.) sz. közgyűlési határozat 43. sz. mellékletének (Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okirata) 4. pontjában az
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:” szövegrész az alábbira módosul:
„ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazata: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
Szakfeladatai:”
3. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 220/2000.(XII.14.) sz
közgyűlési határozat mellékletének 7. pontjában „az intézmény alaptevékenysége:” címet
követő első bekezdés az alábbiakra módosul:
„TEÁOR'08: 8425 Tűzvédelem
Szakágazata: 842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Szakfeladata: 75166-9 Tűzvédelem, katasztrófa- elhárítás”
4. Az alapító okiratok módosítása 2008. január 1. napjától hatályos.
5. Az alapító okiratok módosításaival összefüggő változásokról a törzskönyvi nyilvántartást
vezető szervet értesíteni kell.
Határidő: 2008. március 30.
Felelős: Szalay Ferenc Polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Érintett intézmények vezetői
Végrehajtásban közreműködik:
a Jogi Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr. Mészáros Mátyás igazgató
Pluhár András városi tűzoltóparancsnok
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

26. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági-, és közhasznú
társaságai társasági szerződéseinek (alapszabály, alapító okirat) felülvizsgálatára
Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott kiegészítést a határozati javaslat 6. számú
mellékletének, illetve tárgyalási alapnak tekinteni. Kérte továbbá ugyanezen melléklet (Városi
Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság Alapító Okirata) IV. fejezetének (A
társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése) 3./ pontja (A társaság ügyvezetője) 8.
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bekezdését törölni. (Az alapító okirat 12. oldalán "Az ügyvezető havi bruttó személyi
alapbérét...." szövegrésztől az "........összeghatárig költségtérítés számla ellenében." tartó rész
kerül törlésre.)
A határozati javaslat 4. melléklet (Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező
Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okirata) bevezető részében a gazdasági
társaságokról szóló jogszabály száma helyesen 2006. évi IV. tv.
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Hozzászólások:
Csák László: A Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaságról szóló
kiegészítő anyag az ülés előtt került kiosztásra, amihez nézete szerint bizottsági vélemény is
szükséges volna. Ha nem, akkor is kevés idő állt rendelkezésre az anyag átnézésére. További
véleménye, hogy az előterjesztésben szereplő cégek több százmillió forintos önkormányzati
támogatásból, önkormányzati vagyonnal dolgoznak, ezért kezdeményezte, hogy a Közgyűlés
tagjai ismerhessék meg az előterjesztésben szereplő cégek üzleti tervét, tájékoztató jelleggel a
bizottsági üléseken, illetve közgyűlésen, hiszen az önkormányzatnak is van felelőssége abban,
hogy milyen tevékenységet folytatnak.
Dr. Szakali Erzsébet tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a véleményező városfejlesztési
bizottság ülésén is elhangzott, hogy a Városi Művelődési és Zenei Központ az alapító okirat
módosításának tervezetét nem juttatta el a hivatalba időben. Több mint egy hónapja folynak
tárgyalások a gazdasági társaságok vezetőivel. A tárgyalásokon napirenden voltak a most
hatályos alapító okiratok. Az ügyvezetők a saját jogi képviselőikkel is megbeszélték a
tervezetet. Az ülés előtt elhangzott véleményként, hogy sok a kiosztott anyag. Többek között
a kiosztott kiegészítő anyag, amely a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú
Társaság módosított tervezete is hivatalon kívül álló ok miatt került csak most a Közgyűlés
elé. Az egyeztető tárgyalások során ügyeltek arra, hogy a hatályos Gazdasági Törvény és nem
utolsó sorban az EGT rendelete szerinti feltételeknek megfeleljenek az alapító okiratok. Az
alapító okiratot ellenjegyző ügyvédeknek is figyelni kellene a feltételekre, nem hiszi, hogy a
hivatal munkatársainak kellene a hiányosságokra felhívni a figyelmet. Elmondta még, hogy a
városfejlesztési bizottság ülésén már kiosztásra került a kiegészítés, tehát a véleményezés is
megtörtént. Átgondolásra javasolta, hogy ha a Közgyűlés úgy dönt, hogy első olvasatként
kezeli az anyagot és nem tudja érdemben tárgyalni, akkor a következő közgyűlésen második
olvasatként tárgyalja meg.
Szalay Ferenc: Véleménye szerint elfogadható az anyag. Az üzleti tervek véleményezése
átgondolandó, de hogy ezzel segít-e az önkormányzat, vagy árt a cégeknek ez is megfontolás
tárgya lehet. A felelősség nem kicsi az önkormányzat részéről, de ez a felelősség megjelenik a
Felügyelő Bizottságoknál, és az Igazgatóságoknál is.
Dr. Sebestyén Ildikó: Az előkészítésről és az elvekről elmondta, hogy az alapító okiratok
felülvizsgálata pontosan azért történt meg, mert ezek a gazdasági társaságok jelentős
önkormányzati vagyont kezelnek. Egységes szempontok és elvárások megfogalmazása volt a
cél a társaságok vezetői felé. Ez részben megtörtént az alapító okiraton keresztül. Valamennyi
alapító okiratban egységesen jelenik meg az alapítónak kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésként Kft.-ék, részvénytársaságok esetén az üzleti terv és annak jóváhagyása. Kht.
esetében nem üzleti terv megfogalmazást használnak, hanem munkatervet. Az alapítónak
fontos tudni, hogy adott évben a társaságot vezető tisztségviselője, ügyvezetője milyen
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feladatokat tervez, milyen forrásokból, hogyan és milyen módon kívánja azt megvalósítani.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy erről számoljon be az alapítónak, illetve annak illetékes
szervének.
Szalay Ferenc szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 16 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

79/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági-, és közhasznú
társaságai társasági szerződéseinek (alapszabály, alapító okirat) felülvizsgálatáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 141.§ (2) r) pontja és a 231.§ (2) a) pontja valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) g) pontja és a 103. § (1) c) pontja alapján az alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés jelen határozat mellékleteit képező egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződéseket (alapszabály, alapító okirat) elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a cég szervezeti képviselőit, hogy jogi képviselőik útján az illetékes
cégbíróság előtt a változásbejegyzési kérelmet terjesszék elő.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Juhász Gyuláné a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht. ügyvezető
igazgatója
Andrási Imre a Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, és a
Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató,
üzemeltető és Fejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatója
Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező
Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatója
Farkasházi István a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. ügyvezető
igazgatója
Harcsa Béla a Szolnok Televízió Zrt. cégvezetője
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1. sz. melléklet

„MUNKALEHETŐSÉG A JÖVŐÉRT” SZOLNOK
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alapító okirat kelte:

1999. február 25. napján

Egységes szerkezet kelte:

2008…………….hó……napján

Szerkesztette és ellenjegyezte:
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Melyet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1959. évi IV. tv. - továbbiakban
Ptk., - illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. - továbbiakban GT. - valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. továbbiakban Khtv. - alapján az alábbi
feltételek mellett hoz létre.
1./

A Közhasznú Társaság cégneve:
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Közhasznú Társaság

1./A.

Közhasznú Társaság röviditett neve:
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok KHT.

2./

A Közhasznú Társaság székhelye:
5000. Szolnok, Kossuth tér 1.

2./A.

A Közhasznú Társaság telephelye:
5000. Szolnok, Jósika u. 6.

3./

A Közhasznú társaság alapítója:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseletében: Szalay Ferenc polgármester.

3./A.

A Közhasznú Társaság jogállása:

Kiemelkedően közhasznú szervezet.
A Társaság kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, tekintettel arra, hogy az 1990. évi
LXV. tv. (Ötv.) 8. §. (1.) bek. szerinti olyan közfeladatot lát el, amelyről helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia, többek között a foglalkoztatás megoldásában: az
óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az épített és természeti környezet
védelme.
A Közhasznú Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a társaság
saját honlapján teszi közzé.
4./

A Közhasznú Társaság tevékenységi körei:
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A Közhasznú Társaság a Khtv. 26. §. c./ pont 2., 9., 17., 18. alpontjaiban foglalt
tevékenységet látja el, szövegszerűen is részletezve:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- környezetvédelem,
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások
amely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv.
8. §. (1.) bek. szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni.
Az alapító okiratban meg kell határozni a Közhasznú Társaság által végzett közhasznú
tevékenységeket, illetve az általa folytatni kívánt üzletszerű gazdasági tevékenységet.
A közfeladatok megvalósítása során ellátandó tevékenységi körök:
a./
TEÁOR

Közhasznú tevékenységi körök:
2008.

Főtevékenység:
0161
8130
1395
1399
1411
1412
1413
1414
1419
1813
2511
2529
2599
4311
4312
4313
4299
4391
4211
4120
4291
4399
4321
4329
4322
4331
4332
4333
4334

94.99

M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Növénytermesztési szolgáltatás
Zöldterület -kezelés
Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve ruházat)
Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Bőrruházat gyártása
Munkaruházat gyártása
Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
Alsóruházat gyártása
Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Nyomdai előkészítő tevékenység
Fémszerkezet gyártása
Fémtartály gyártása
M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb m.n.s. építés
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Út, autópálya építés
Lakó-és nem lakó épület építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-,gáz-, fűtés-,légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos- szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
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4339
4941
6820
7732
7733
7739
7112
7810
7120
8121
8129
8292
7420
7430
8559
3811
3812
3900
9499
9311
9319

Egyéb befejező építés m.n.s.
Közúti áruszállítás
Saját tulajdonú , bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építőipari gép kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése (beleértve:számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Munkaközvetítés
Műszaki vizsgálat, elemzés
Általános épülettakarítás
Egyéb takarítás
Csomagolás
Fényképészet
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb oktatás
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
M.n.s.egyéb közösségi , társadalmi tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sport tevékenység

Üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:
0161
8130
1395
1399
1813
3299
5811
5814
5920
5819
1814
2511
2529
4311
4312
4299
4120
4211
4291
4399
4321
4329
4322
4331
4332
4333
4334

Növénytermesztési szolgáltatás
Zöld terület kezelés
Nem szőtt textíliák termékek gyártása(kivéve ruházat)
Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Nyomdai előkészítő tevékenység
Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Hangfelvétel készítés,kiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémszerkezet gyártása
Fémtartály gyártása
Bontás
Építési terület előkészítése
Egyéb m.n.s.építés
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vízi létesítményépítés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s
Villanyszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló -szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelés
Padló-,falburkolás
Festés, üvegezés

114
4339
4612
4619
4641
4649
4676
4941
5210
5221
6820
6831
6832
7711
7712
7732
7733
7739
6202
5829
6209
6311
6312
9511
7220
7022
6420
7010
7312
8121
8129
7490
3811
3812

c./

Egyéb befejező építés m.n.s.
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Textil-nagykereskedelem
Egyéb háztartási cikk nagykereskedelem m.n.s.
Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
Közúti áruszállítás
Tárolás, raktározás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlan ügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Építőipari gép kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése(beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Információ-technológiai szaktanácsadás
Egyéb szoftverkiadás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Számítógép,-periféria javítása
Társadalomtudományi ,humán kutatás, fejlesztés
Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás
Vagyon kezelés (holding)
Üzletvezetés
Médiareklám
Általános épülettakarítás
Egyéb takarítás
M.n.s.egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése

A tevékenységi körök ellátásának módja:

ca./ Közhasznú tevékenysége során a Közhasznú Társaságnak a társadalmi közös szükséglet
kielégítése érdekében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban:
Önkormányzat - feladatainak ellátását segítve, elsősorban a város foglalkoztatási gondjainak
csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú státuszon való foglalkoztatásának
kereteként működik.
cb./ A vállalkozási tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat az Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza.
cc./ Vállalkozási tevékenységet csak az alapfeladata, a foglalkoztatási programok
hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait.
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A Közhasznú Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység
elősegítése érdekében folytathat. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem
osztható fel.
cd./ A gazdálkodás során elért eredményét a társaság a jelen alapító okiratban meghatározott
foglalkoztatási programok megvalósítására, fejlesztésére fordítja.
ce,/ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoktól anyagi
támogatást nem kér, nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, helyi
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
Cf törölve
5./

A Közhasznú Társaság időtartama, az üzleti év kezdete:

A Közhasznú Társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre.
A Közhasznú Társaság első üzleti éve 1999. február hó 25. napján kezdődik, és 1999.
december 31. napjáig tart.
Minden további üzleti év a naptári évvel azonos.

6./

A Közhasznú Társaság törzstőkéje:

3.000.000.,- Ft., azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
Az alapító a jelen okirat aláirásától számitott 30 napon belül a társaság rendelkezésére
bocsátja a teljes törzstőkét.
7./

A törzsbetét rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

a./ Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az alapító okirat aláírásától számitott 15 napon
belül törzsbetéte teljes összegét átutalja a Közhasznú Társaság részére nyitandó bankszámlára.
b./ Ha az alapító a törzsbetét befizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, felelős a
Közhasznú Társaságot e miatt ért valamennyi kárért.

8./

A Közhasznú Társaság szervezete:

a./ A t a g g y ű l é s :
aa./ A taggyűlési hatáskörét az alapító gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben
az alapító döntését kell kérni. Az alapító határozatait a határozatok könyvében kell
nyilvántartani.
Az alapitó a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető,
valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a
vélemény beszerzése rövid uton (pld.: távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az igy
véleményt nyilvánitott személy 8 napon belül köteles véleményét a döntésthozó alapitó
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rendelkezésére bocsátani. Az irásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapitó
határozatával együtt a döntés meghozatalától számitott 30 napon belül a Cégbiróságon a
cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapitó döntésével kapcsolatos általános
véleményezési jog gyakorlásának módja a következő:
Az alapitó mielőtt a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos
ügyek kivételével) döntést meghozná, döntésének tervezetét irásban megküldi az
ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének. A Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett
kézhezvételétől számitott 7 napon belül összehivja a Felügyelő Bizottsági ülést, a meghivóban
megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság
álláspontját az irat kézhezvételétől számitott 8 napon belül közli az alapitóval ugyancsak
irásbeli formában. Ezt követően az alalpitó a véleményezések beérkezése után azok
kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel irásban, melyet
közvetlen az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottság elnökének küld meg.
ab./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

a Gt. 141. §. (2.) bek.-ben, valamint a Khtv. 19. §-ban szabályozott kérdések,

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
f) üzletrész kivülálló személyre történő átruházásánál, a beleegyezés megadása.
g) eredménytelen árverés esetén, döntés az üzletrészről,
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
j) a 37. §.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahivása, valamint az
ügyvezetővel szembeni munkáltatói jogok gyakorlása,
k) felügyeli bizottság tagjainak megválasztása, visszahivása és dijazásának megállapitása
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahivása és dijazásának megállapitása,
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pont), illetve élettársával
köt,
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesitése,
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o) a társaság beszámolójának,k ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése.
p) az elismert vállalat-csoport létrehozásának előkészitéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
q) a társaság jogutód nélküli megszünésének, átalakulásának elhatározása,
r) társassági szerződés módositása,
s) a törzstőke felemelésének és leszálliltásának elhatározása,
t) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapitása,
w) törzstőke leszállitásakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapitása,
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy a társasági szerződés a taggyülés kizárólagos
hatáskörébe utal.
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Közhasznú Társaság a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeinek gyakorlásáról,
- a Közhasznú Társaság tevékenységéből származó nyereség felhasználása irányelveinek
meghatározása,
- közhasznúsági jelentés elfogadása.

A 2006. évi IV. törvény 141. §.(2) bek.-ben felsoroltakon kívül a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 10..000.000,-Ft-ot meghaladó
mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az
igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 10.000.000,-Ft-ot
meghaladja az adott ügylettel.
b) 10.000.000,Ft-ot meghalad, ügylet megkötésének jóváhagyása.
c) A b./ pont tekintetében azon szerződések tartoznak, melyek az értékhatár tullépését
önmagukban, vagy a vagyon értékesitésére, vételére, hitelfelvételre, kezességvállalásra, ill.
egyéb vagyont terhelő biztositék nyujtásra vonatkozó jogügyletek vonatkozásában egy üzleti
éven, illetőleg 12 hónapon belül összeszámitással megvalósitják.
d) Döntés a munkaterv jóváhagyásáról.
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ac./ A taggyűlés (az alapító) üléseinek gyakoriságára, ülései összehívásának rendjére és a
napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a
határozathozatal módjára az alapító Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak
az irányadók. Khtv. 7. §. (1.) be. a./ pont.
b./ Ü g y v e z e t ő :
ba./ A Közhasznú Társaság ügyeinek intézését és képviseletét az ügyvezető látja el.
bb./ A Közhasznú Társaság ügyvezetője:

JUHÁSZ GYULÁNÉ
(An.Kispál Jolán)
Lakcime: 5000. Szolnok, Csokonai u. 22/b.
Kijelölése: 2006. január 01-től - az 2010. december 31. napjáig tart.
bc./ A Közhasznú Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető
gyakorolja.
bd./ A Közhasznú Társaságot az ügyvezetője önállóan és kizárólagosan jegyzi.
bf./ Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos
hatáskörébe.
bg./ Az ügyvezető megválasztása során a 2006 évi IV. tv. 23. és 25. §. –ban meghatározott
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. Továbbá az ügyvezetővel szemben az 1997.
évi CLVI.tv. 8-9. §. (1.), (2.) bek-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állhatnak
fenn. Az ügyvezető kijelenti és a mellékelten szövegezett elfogadó nyilatkozatban is
megerősiti, hogy vele szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Ezen tényt
az alapító okirat aláírásával is megerősíti.
bh./ Az ügyvezető köteles minden az 10.000.000,- Ft-ot (egyszeri értékben) meghaladó
ügyletek esetében az alapító előzetes hozzájárulását kérni, kivételt képez ez alól a Közhasznú
Társaság és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre kerülő
együttműködési megállapodásból eredő ügyletek.
bi./ Továbbá köteles a Kht. 19. §. (3.) bek-ben foglalt tartalommal közhasznúsági jelentést
készíteni.
Felmentvény intézménye:
Az alapitó a társaság éves beszámolójával egyidőben értékeli a vezető tisztségviselők előző
üzleti évben végzett munkáját és határoz a részükre megadható felmentvény tárgyában,
mely megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban
munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
c./ A Felügyelő Bizottság:
ca./ A Felügyelő Bizottság 3 főből áll
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cb./ A Felügyelő Bizottság:
Felügyelő Bizottság elnöke:

ÁBELNÉ EGYED ELEONÓRA 5000 Szolnok, Madách u. 26/c.
Felügyelő Bizottság tagjai:
BALÁZSINÉ GŐDÉR ÁGNES 5000.Szolnok, Vásártér u. 10.
BALOGH FERENC 5000.Szolnok, Indóház u. 19.

cc. /A Felügyelő Bizottság kijelölése 2007. január 01. – 2009. január 30.-ig tart.
c./ Az ügyvezető köteles a felügyelő bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl
előzetesen minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy
egyszeri megbízás alapján meghaladja az 10.000.000,- Ft-ot, mind a közhasznú, mind az
üzleti tevékenység körében.
cf./ A felügyelő bizottság elnöke, illetve tagjai megválasztása során a Gt. és a Khtv. 8. §. (2.)
bek. és a 9. §. (1.) (2.) bek-ben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell
alkalmazni. A felügyelőbizottság tagjai külön nyilatkozatot fognak tenni az
összeférhetetlenség vonatkozásában az elfogadó nyilatkozatukkal együtt.
A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ az alakuló ülésén, ügyrendjét, eljárási
rendjét maga alakítja.
cg./ A felügyelőbizottság müködésére a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. 10., 11. §-iban foglalt
szabályai az irányadók.
ch./ A felügyelőbizottság határozattal állapitja meg az ügyvezető munkabérét és egyéb,
munkájával összefüggő javadalmazásának mértékét.
d./ A könyvvizsgáló:
da./ A Közhasznú Társaság könyvvizsgálója:
„ECOTEAM” Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: Cg-16-09-003398.
Könyvvizsgálói kamarai tagszám. 000857.
5000 Szolnok, Kossuth tér 7. I/6. sz..
(könyvvizsgálatért felelős személy: Tarr Ferenc)
db./ A könyvvizsgáló kijelölése: 2005. junius 1. napjától 2008. május 31. napjáig tart.
dc./A könyvvizsgáló feladatára a Gt. és az 1997. évi CLVI. tv. szabályai az irányadók.
A 8./ b-c-d pontokban megjelölt tisztségviselőkre a Khtv 8 § és a 9 §-ban meghatározott
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek a következők:
8.§ (1) bek. A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685 §. b./ pont, élettársa – a továbbiakban együtt
hozzátartozó – a határozat alapján.
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a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.Nem minősül előnynek a közhasznu szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyujtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a.) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
b.)a közhasznu szervezettel a megbizatásán kivüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
nem rendelkezik,
c.)a közhasznu szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyujtott, létesitő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d.) az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapitó hozzájárulása nélkül
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./ pont), valamint élettársa nem
köthet saját nevében, vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- Nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más
gazdasági társaságnak.
- A vezető tisztségviselő – Nyrt. kivételével – nem szerezhet részesedést a gazdasági
társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben
(Ptk. 685. §. C./ pont), nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet
végző más gazdasági társaságban.

9 §. (1) A közhasznu szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznu
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznu szervezetnél töltött be –
annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlitette ki.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznu szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejüleg más
közhasznu szervezetnél is betölt.
9./ A Közhasznú Társaság cégjegyzése:
A cégjegyzés akként történik, hogy a Közhasznú Társaság kézzel, vagy géppel aláírt,
nyomtatott, vagy bélyegző-lenyomatos cégszövege alá az ügyvezető önállóan az aláírási
címpéldánynak megfelelően írja a nevét: Juhász Gyuláné.
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10./

Nyereség felosztása:

A Közhasznú Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a
közhasznú tevékenység folytatásának elősegítésére lehet fordítani az alapító által
meghatározott elvek szerint.
11./

Egyéb és záró rendelkezések:

a./ A Közhasznú Társaság alapításának költségei az alapítót terhelik.
b./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gt., a Ptk. és Khtv.,
valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által hozott határozatok, rendeletek
az irányadók.
c./ A Khtv. 7. §. (2.) bek-ben szereplő kérdésekről a Közhasznú Társaság belső szabályzatai
rendelkeznek.
A Közhasznú Társaság 1999. február 25. napján alakul meg, ekkor kezdi meg tevékenységét
is.
A Közhasznú Társaság az alapítói határozat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt
gazdasági társaság előtársaságaként működhet. A társaság vezető tisztségviselője a létrehozni
kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági
jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött
jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság bejegyzése iránti
kérelem benyújtását követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig
hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
A Közhasznú Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
A Közhasznú Társaság megszűnésére vonatkozóan a Tv.rendelkezései az irányadók.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a társaság megszűnése esetén - a Tv.57. §-ban foglalt
feltételek megvalósulásakor - végelszámolásnak van helye - a végelszámolással kapcsolatos
feladatokkal külön személy jelölendő ki, akinek eljárására és a végelszámolás lebonyolítására
a Tv.rendelkezései az irányadók.
A Közhasznú Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a
tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki, az ezt
meghaladóan meghaladó vagyont közhasznú célra kell fordítani.
A társaság e-mail elérhetősége: kht@munkalehetoseg.t-online.hu
Alapító ezennel meghatalmazza Dr.Mosonyi Csaba ügyvédet, hogy a jelen jogügylettel
kapcsolatos cégbírósági eljárásban az ügyvédi rendtartásban írt jogkörrel képviselje.
Ezen okiratot az alapító, mint ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
aláírt.
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Szolnok, 2008. ………..hó…..napján

Az alapító aláírása:
Szalay Ferenc
Polgármester
az alapító képviseletében
Ellenjegyzem:
Szolnok, 2008. március …...
Dr. Mosonyi Csaba
ügyvéd
Juhász Gyuláné
ügyvezető
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2. sz. melléklet

SZOLNOKI IPARI PARK
ÉS
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Szolgáltató, üzemeltető és fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság
egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

2008. március …...
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SZOLNOKI IPARI PARK
ÉS
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Szolgáltató, üzemeltető és fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
a 2006. évi IV. tv. alapján
- 2008. március ….. napjától hatályos EGYSÉGES SZERKEZETBE
foglalt szövege

Az egységes szerkezetbe foglalás a társaság 1999. január 19. napján kelt létesítő okirata
valamint annak módosításai, valamint a 2007. július 12. napján kelt alapító okirata és annak
módosításai alapján történt.
Amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 16-09-005635 Cégjegyzékszám alatt
bejegyzett Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, üzemeltető és
fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes gazdasági társaság 1. pontban
meghatározott alapítója – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – a ………/2008.
(III…….) számú közgyűlési határozatával elfogadott alapítói határozat alapján a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő alapító okirata szerint az üzletszerű gazdasági tevékenységét tovább folytassa, az
alábbiak szerint:
1. A társaság alapítója
1.1. Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Statisztikai számjel: 11833196-7240-113-16
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseletre jogosult neve: Szalay Ferenc Polgármester
Anyja neve: Tatár Mária
Lakcíme: 5000 Szolnok, Koszorú út 14.
2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe
2.1. A társaság cégneve: SZOLNOKI IPARI PARK ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT Szolgáltató, üzemeltető és fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
2.2. A társaság rövidített cégneve: SZOLNOKI IPARI PARK KFT.
2.3. A társaság székhelye:

5000 Szolnok, Jókai út 3.

3. A társaság TEÁOR ’ 08 szerinti tevékenységi köre
3.1. Főtevékenység:
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6810 ’ 08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3.2. Egyéb tevékenységek:
2511 ’ 08
2512 ’ 08
4110 ’ 08
4120 ’ 08
4212 ’ 08
4213 ’ 08
4221 ’ 08
4222 ’ 08
4299 ’ 08
4332 ’ 08
4399 ’ 08
4941 ’ 08
4942 ’ 08
5210 ’ 08
5221 ’ 08
5222 ’ 08
5223 ’ 08
5224 ’ 08
5229 ’ 08
5811 ’ 08
5812 ’ 08
5814 ’ 08
5819 ’ 08
5821 ’ 08
5829 ’ 08
5920 ’ 08
6201 ’ 08
6202 ’ 08
6203 ’ 08
6209 ’ 08
6311 ’ 08
6312 ’ 08
6399 ’ 08
6420 ’ 08
6820 ’ 08
6831 ’ 08
6832 ’ 08
7010 ’ 08
7021 ’ 08
7022 ’ 08
7111 ’ 08
7112 ’ 08
7120 ’ 08
7211 ’ 08
7219 ’ 08

Fémszerkezet gyártása
Fém épületelem gyártása
Épületépítési projekt szervezése
Lakó és nem lakó épület építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Egyéb máshova nem sorolható építés
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Rakománykezelés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes játék kiadása
Egyéb szoftverkiadás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
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7220 ’ 08
7311 ’ 08
7312 ’ 08
7320 ’ 08
7430 ’ 08
7490 ’ 08
7711 ’ 08
7712 ’ 08
7731 ’ 08
7732 ’ 08
7733 ’ 08
7734 ’ 08
7739 ’ 08
7740 ’ 08
7810 ’ 08
7820 ’ 08
7830 ’ 08
7911 ’ 08
7912 ’ 08
7990 ’ 08
8010 ’ 08
8020 ’ 08
8110 ’ 08
8121 ’ 08
8122 ’ 08
8129 ’ 08
8130 ’ 08
8211 ’ 08
8219 ’ 08
8230 ’ 08
8291 ’ 08
8292 ’ 08
8299 ’ 08
8560 ’ 08

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Személygépjármű kölcsönzése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Mezőgazdasági gép kölcsönzése
Építőipari gép kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése
Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaközvetítés
Munkaerőkölcsönzés
Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Utazásközvetítés
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Személybiztonsági tevékenység
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
Csomagolás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

3.3. A társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem
korlátoz.
4. A társaság működésének időtartama
4.1. A társaság időtartama: határozatlan
5. A társaság törzstőkéje
5.1.

A
társaság
törzstőkéje
1.229.260.000.Ft
azaz
Egymilliárdkettőszázhuszonkilencmillió-kettőszázhatvanezer forint, amely
a) 2.500.000.-Ft azaz Kettőmillió-ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke
0,20 %-a
b) 1.226.760.000.-Ft azaz Egymilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanezer
forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 99,80 %-a.
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A pénzbeli hozzájárulás befizetése teljes egészében megtörtént, a nem pénzbeli
hozzájárulás rendelkezésére bocsátásáról az ügyvezető nyilatkozik.
6. A tag törzsbetétje
6.1. Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 1.229.260.000.- Ft
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 2.500.000.-Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás: mellékelt apportlista szerint, értéke: 1.226.760.000.- Ft
6.2. A nem pénzbeli hozzájárulásként meghatározott ingatlanok apportálásának célja
elsősorban a társaság főtevékenységének megfelelően – telekalakítás után – a Szolnoki
Ipari Parkba betelepülni szándékozó vállalkozók részére történő értékesítés.
7. Üzletrész
7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új
taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító
okiratot társasági szerződésre módosítani.
9. A nyereség felosztása
9.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből,
illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék
illeti meg.
10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a
vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:
a/ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést,
b/ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
c/ osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
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d/ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
e/ a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
f/ a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
g/ az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az
ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
h/ a felügyelői bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
i/ a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
j/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával vagy annak közeli
hozzátartozójával (Ptk.685.§.b. pont) köt,
k/ az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési
igények érvényesítése,
l/ a társaság jogutódnélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
m/ a társasági szerződés módosítása,
n/ a társaság törzstőkéjének 7 %-át meghaladó értékű ügylet megkötésének jóváhagyása,
o/ döntés az üzleti terv jóváhagyásáról,
p/ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
10.3. Az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben az ügyvezető dönt. Az alapító
felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság fő tevékenységének
kivételével a társaság tevékenységi köreinek megváltoztatására vonatkozó
döntéseket meghozza, és ezzel összefüggésben az alapító okiratot módosítsa.
11. Az ügyvezetés
11. A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító határozatával bíz meg határozott időre,
legfeljebb azonban öt évre. A társaság ügyvezetője (vezető tisztségviselője):
Andrási Imre
Anyja neve: Tukarcs Erzsébet
Lakcím: Szolnok, Mályva utca 21.
Megbízatás kezdő időpontja: 2007.01.01.
Megbízatás lejárata: 2011.12.31.
12. A cégjegyzés
12.1. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy
nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét önállóan, a közjegyző által
hitelesített módon írja alá az aláírási címpéldány szerint.
13. A társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése
13.1. Az ügyvezetés ellenőrzése céljából az alapító tag Felügyelő Bizottságot hoz létre. A
Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása
2007.01.01. napjától 2011.12.31. napjáig tart.
13.2. A felügyelő bizottság tagjai:
Szalóki István
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Anyja neve: Soós Lujza
Lakcím:Szolnok, Cseresznye út 35.
Dr. Salánki László Róbert
Anyja neve: Schusztek Mária Vilma
Lakcím: Szolnok, Szapáry út 16. I/2.
Leskó László
Anyja neve:Fehérvári Erzsébet Rozália
Lakcím: Szolnok, Batthyány út 12.

13.3. A Felügyelő Bizottság működését külön ügyrendben határozza meg. A Felügyelő
Bizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést, a Felügyelő Bizottság
köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak a tag elé terjesztett üzleti tervét és a
mérlegbeszámolót, a vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és ismertetnie kell a
taggal. A Felügyelő Bizottság jelentése nélkül a tag a mérlegbeszámoló és egyéb
előterjesztés elfogadásáról nem határozhat. A Felügyelő Bizottság jogosult a társaság
ügyvezetőitől felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja,
illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A tag a hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság
véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid
úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánított
személy 8 napon belül köteles véleményét a döntést hozó tag rendelkezésére bocsátani.
Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt
a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé
letétbe kell helyezni. Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog
gyakorlásának módja a következő:
Az alapító, mielőtt a hatáskörébe tartozó döntést meghozná, döntésének tervezetét
írásban megküldi az ügyvezetőnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak. Az ügyvezető és a
Felügyelő Bizottság álláspontjukat az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közlik
az alapítóval, ugyancsak írásbeli formában. Ezt követően az alapító a véleményezések
beérkezése után azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az
érintettekkel. Egyéb kérdésekben a Gt. vonatkozó szabályai az irányadók.
13.4. A társaság gazdasági működésének közérdekvédelmi ellenőrzése céljából, határozott
időre könyvvizsgálót alkalmaz. A társaság könyvvizsgálója a TISZA-BROSS Audit
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (5000 Szolnok, Kaffka M. út 26. sz.)
nevében eljárva KRAJCSNÉ DEZSŐFI KATALIN a társaság vezetője, akit megbíz a
Szolnoki Ipari Park Kft. könyvvizsgálói teendőinek ellátásával. A könyvvizsgáló
megbízatása 2007. június 1-től 2011. május 31-ig szól.
Krajcsné Dezsőfi Katalin elfogadó nyilatkozata a társasági szerződéssel becsatolásra
kerül.
A könyvvizsgáló feladatára és hatáskörére a Gt. ide vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
14. A társaság megszűnése
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14.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
15.2. A társaság ügyvezetője vezető tisztségét 2007. január 1. napját követően
munkaviszonyban nem láthatja el. Vezető tisztségviselői jogviszonyra a Gt. szerinti
társasági jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
15.3. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok.
A társaság vezető tisztségviselője:
- nem köthet saját nevében a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző
más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társaságoz hasonló főtevékenységet végző más
gazdasági társaságban,
kivéve ha ehhez az alapító hozzájárul.
15.4. Az alapító hozzájárul, hogy Andrási Imre ügyvezető a SZOLLAK Kft-ben ügyvezetői
tisztségét megtartsa.
15.5. Az alapító a társaság éves beszámolójával egyidőben értékeli a vezető
tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkáját és határoz a részükre
megadható felmentvény tárgyában, mely megadásával igazolja, hogy a vezető
tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek
szem előtt tartásával végezték.
15.6. Azokban az esetekben, amikor a gazdasági társaságokról szóló törvény a társaságot
arra kötelezi, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
társaság www.ipariparkszolnok.hu honlapján tesz eleget. A társaság elektronikus
elérhetősége: info@ipariparkszolnok.hu.
15.7. Az alapító a társaság 2007. július 12. napján hatályba léptetett módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát ezennel hatályon kívül helyezi.
15.8. Az Alapító okirat vastag dőlt betűvel írt 2008. március …..-i módosításait az alapító
2008. március ……. napján tartott ülésén ..………/2008. (III……..) sz. határozatával
elfogadta és 2008. március ……. napjával kezdődő hatállyal hatályba léptette. Az
alapító a hivatkozott határozatával felhatalmazta Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesterét az alapító okirat aláírására
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Kelt: Szolnok, 2008. március ……. napján

Az alapító aláírása:
Szalay Ferenc
Polgármester
az alapító képviseletében

Ellenjegyzem:
Szolnok, 2008. március …...

ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd
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3. sz. melléklet

A SZOLLAK VAGYONKEZELŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
A L A P I T Ó O K I R A T
- - - - - - - - - - - - - - - - - - A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1993. június 1. napján közgyűlési
határozat alapján létrehozott Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(2008. január 1. napjától hatályosan a társaság új neve: SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság) alapító okiratának a 2006. év IV. tv. (továbbiakban Gt.) szerint - a
módosításokat is figyelembe véve - jelen egységes szerkezetben foglalt alapító okirata az
alábbiakban kerül rögzítésre:
I.
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA
A társaság alapítója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth
tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester
II.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI
A társaság cégneve:
SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:
SZOLLAK Kft.
A társaság székhelye:
5000 Szolnok, Jókai út 3. sz.
A társaság telephelyei:

5000 Szolnok, Ságvári krt. 6.
5000 Szolnok, Arany J. utca 2.
5000 Szolnok, Ady E. út 11.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 127.
5000 Szolnok, Körösi út 2.
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III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

T E Á O R 2008.
Főtevékenység: 68.32’08 Ingatlankezelés
4120 ’ 08
4391 ’ 08
4221 ’ 08
4331 ’ 08
4339 ’ 08
4399 ’ 08
5510 ’ 08
5520 ’ 08
5590 ’ 08
4110 ’ 08
6831 ’ 08
6820 ’ 08
7111 ’ 08
7112 ’ 08
8121 ’ 08
8129 ’ 08
7490 ’ 08
7729 ’ 08
6920 ’ 08
8412 ’ 08
8413 ’ 08
4299 ’ 08
8110 ’ 08
9603 ’ 08
8130 ’ 08

Lakó- és nem lakó épület építése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vakolás
Egyéb befejező építés m.n.s.
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Épületépítési projekt szervezése
Ingatlanügynöki tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Általános épülettakarítás
Egyéb takarítás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Megjegyzés: Csak számviteli tevékenység
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Egyéb m.n.s. építés
Építményüzemeltetés
Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás
Zöldterület-kezelés
IV.
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft., azaz Ötmillió forint.
Ebből készpénz: 5.000.000,- Ft., azaz Ötmillió forint.
mely a törzstőke 100 %-a.
A SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéje 11.000.000,- Ft.,
azaz Tizenegymillió forint. A társaság meghatározott saját tőkéjének 45,45 %-a a
törzstőkéje, míg 54,55 %-a a törzstőkén felüli vagyonra került elszámolásra.
Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.
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A társaság a törzstőke fedezetéhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét
kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

V.
AZ ÜZLETRÉSZ
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot
az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

VI.
AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új
taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani.
VII.
AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető
tisztségviselőt írásban értesíti.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A 2006. évi IV. törvény 141. §.(2) bek.-ben felsoroltakon kívül az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 15.000.000,-Ft-ot meghaladó
mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az
igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 15.000.000,-Ft-ot
meghaladja az adott ügylettel.
b) 15.000.000,Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem
szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.
c) A b./ pont tekintetében azon szerződések tartoznak, melyek az értékhatár túllépését
önmagukban, vagy a vagyon értékesítésére, vételére, hitelfelvételre, kezességvállalásra, ill.
egyéb vagyont terhelő biztosíték nyújtásra vonatkozó jogügyletek vonatkozásában egy üzleti
éven, illetőleg 12 hónapon belül összeszámítással megvalósítják.
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VIII.
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, AZ ÜGYVEZETŐ

A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviseletét harmadik
személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető
megbízatása 2007. április 1. napjától 2012. április 1. napjáig szól.
Az ügyvezető munkáját munkaviszony keretében látja el.
A társaság ügyvezetője ANDRÁSI IMRE (1962. 03. 21. an. Tukarcs Erzsébet) 5000
Szolnok, Mályva utca 21. sz. alatti lakos. Nevezett jogosult az ügyvezető igazgató cím
használatára.
Az ügyvezető feladatai az alábbiak:
- a társaság munkaszervezetének irányítása,
- munkáltatói jogok gyakorlása, a társaság alkalmazottai felett,
- a társaság képviselete,
- az alapító döntésének kérése, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- éves beszámoló készítése, gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- a határozatok könyvének vezetése,
- egyéb, a jelen okiratban, a Gt-ben és a munkaszerződésében meghatározott feladatok.

A 2006. évi IV. törvény 18. §. (3) bek.-e alapján a alapító okirat felhatalmazza a gazdasági
társaság ügyvezeőjétt a társaság egyéb tevékenységeinek (főtevékenység megváltoztatása
kivételével) alapító okiratban való módosítására.
Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog
szabályai szerint felel.
Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül :
a.) Nem köthet saját nevében a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
b.) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló főtevékenységet végző más
gazdasági társaságnak,
c.) Nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló főtevékenységet folytató más
gazdasági társaságban.
A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft tulajdonosaként hozzájárul
ahhoz, hogy Andrási Imre a SZOLLAK Kft-ben betöltött ügyvezetői tisztsége mellett,
ügyvezetői megbízást kapjon a Szolnoki Ipari Park Kft-nél.
Felmentvény intézménye:
Az alapító a társaság éves beszámolójával egy időben értékeli a vezető tisztségviselők előző
üzleti évben végzett munkáját és határoz a részükre megadható felmentvény tárgyában,

136
mely megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban
munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
IX.
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel irt, előirt, előnyomott, vagy
nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon
önállóan aláírja.
X.
A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Könyvvizsgáló:
Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló mellett 3 tagból álló Felügyelőbizottság is végzi.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság
dolgozóitól felvilágosítást kérhet a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit
megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a beszámoló elfogadásáról nem határozhat. A
társaság könyvvizsgálója az ECOTEAM Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
5000 Szolnok, Kossuth tér 7. I/7. sz. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 000674.
Az ECOTEAM Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviseletében a
könyvvizsgálatot TARR FERENC könyvvizsgáló látja el, aki a társaság tagja és
alkalmazottja. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 000857.
A fenti könyvvizsgáló feladatait 2006. június 1-től - 2009. május 31-ig látja el.
Amennyiben a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának várható jelentős
csökkenéséről vagy olyan tényről, amely az ügyvezető felelősségét vonja maga után, köteles
az alapító döntését kérni.
Felügyelőbizottság:
A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést. A Felügyelőbizottság
3 tagból áll.
A Felügyelőbizottság tagjai saját maguk közül választanak elnököt.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak az alapító elé terjesztett
valamennyi jelentését, továbbá a beszámolót. A vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és
ismertetnie kell az alapítóval. A Felügyelőbizottság jelentése nélkül az alapító a beszámoló és
egyéb előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.
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A Felügyelőbizottság jogosult a társaság ügyvezetőjétől, illetve vezető tisztségviselőitől
felvilágosítást kérni a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel
megvizsgáltathatja.
A Felügyelőbizottság tagjait az alapító választja 4 üzleti évre. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart.
A Felügyelőbizottság tagjai 2007. január 1-től – 2010. december 31.-ig:
Balasi Péter (an: Mészáros Matild) 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 24.II/4.sz.
Kovách Antal (an: Hangodi Julianna) 5000 Szolnok, Aradi u. 9. sz.

A Felügyelőbizottság tagja: 2008. február 22. – 2010. december 31.-ig:
Csák László (an: Bíró Julianna) 5000 Szolnok, Vörösmarty u. 17. I/4.
Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, köteles az ügyvezető,
valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a
vélemény beszerzése rövid úton, (pld. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így
véleményt nyilvánított személy 8 napon belül köteles véleményét a döntéshozó alapító
rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító
határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a
cégiratok közé letétbe kell helyezni.
Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának módja a
következő:
Az alapító mielőbb a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos
ügyek kivételével) döntést meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az
ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság elnökének.
A Felügyelőbizottság elnöke a tervezet kézhezvételétől számított 7 napon belül összehívja a
felügyelő bizottsági ülést, a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét.
Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon
belül közli az alapítóval, ugyancsak írásbeli formában.
Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után, azok kézhezvételétől ugyancsak 8
napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlenül az ügyvezetőnek és a
Felügyelőbizottság elnökének küld meg.

XI.
TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE
Az alapító törzstőke felemeléséről az alábbi módokon határozhat:
1. Új törzsbetétek befizetésével,
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2. Törzstőkén felüli vagyon terhére.
1. Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzstőke befizetésével kerül sor és az új
törzsbetétet kívülállók szerzik meg, a megszerzéstől számított 15 napon belül társasági
szerződést kell kötni, amelyet bejegyzés és közzététel végett Cégbírósághoz be kell jelenteni.
2. Ha a törzstőke felemelése a törzstőkén felüli vagyonból történik, az alapító törzsbetéte
ennek arányában növekszik.
XII.
A TÖRZSTŐKE LESZÁLLITÁSA
1. A törzstőke 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.
2. A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak
cégjegyzékben történt bejegyzése után szabad.

XIII.
A TÁRSASÁG MÜKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA
A társaság időtartama: határozatlan
XIV.
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.
XV.
A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE
A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
XVI.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit, a
társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság e-mail elérhetősége: szollak1@chello.hu
S z o l n o k, 2008. …………… hó……..napján
Andrási Imre
ügyvezető
Szerkesztem és ellenjegyzem:
Szolnok, 2008. …………hó….napján
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4. sz. melléklet

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és
Sportszervező Szolgáltató Közhasznú Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
/Egységes szerkezetben/
2008………………………….. napján

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit
ügyvéd
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Jelen alapító okirat III/1./ pontjában megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló
többször módosított 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai és a Gazdasági Társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezései,
valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján ezen alapító
okirattal egy személyes társaságként, kiemelkedően közhasznú szervezetként létrehozta
a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Közhasznú
Társaságot.
A közhasznú társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, s a saját cégneve alatt jogokat
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet,
pert indíthat és perelhető.
A Kht. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Kht. tevékenysége pártsemleges, nem állít és nem
támogat országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet. A társaság a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja.
A Kht. tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Új Néplap JászNagykun-Szolnok Megyei Napilap útján is nyilvánosságra hozza.

I.

A társaság neve, székhelye
1./ A társaság cégneve:

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező
Szolgáltató Közhasznú Társaság
A társaság rövidített cégneve:
Szolnoki Sportcentrum Kht.
2./ A társaság székhelye:

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 9735. Hrsz.
3./ A társaság működésének időtartama:
A társaság határozatlan időtartamra alakult, s ha cégbejegyzése nem történik meg
addig, úgy a működését 2001. április 25. napjától a társaság bejegyzéséig
előtársaságként folytatja a jelen szerződés alapján.
Az előtársasági jelleget a cégbejegyzési eljárás alatt a társaság iratain és a megkötött
jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.
Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a cégbejegyzési kérelem benyújtását
követően folytathat, azonban a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött
tevékenységet nem végezhet.
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II.

A társaság tevékenysége, célja
A Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Közhasznú Társaság
az ezen alapító okiratban meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakul.
1./ A társaság tevékenységi körei:
Az 1997. évi CLVI. tv alapján meghatározott közhasznú tevékenységek:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,
19. Euroatlanti integráció elősegítése,

Főtevékenység: 93.11’08 Sportlétesítmény működtetése
Közhasznú tevékenységek:
68.20
77.34
77.39
93.19
93.29
96.04
85.51
93.12
93.13

’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb sporttevékenység
M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Sportegyesületi tevékenység
Testedzési szolgáltatás

Egyéb, a közhasznú tevékenységeket segítő, kiegészítő tevékenységek:
01.19
01.29
01.30
01.61
25.62
43.21
43.22
43.29
55.20
55.90
56.29
56.30
49.39

’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08

Egyéb, nem évelő növény termesztése
Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Fémmegmunkálás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
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49.41
82.99
37.00
38.11
38.21
39.00
93.21
47.78
47.64
47.71
73.11
77.21
81.30
85.60
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
68.32

’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08

Közúti áruszállítás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Zöldterület-kezelés
Oktatást kiegészítő tevékenység
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Ingatlankezelés

2./ A Kht. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
3./ A közhasznú társaság alapítás célja:
Az alapító az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében, illetőleg a sportról szóló
2004. évi I. törvény, valamint Szolnok Megyei Jogú Város területére vonatkozóan a 60. § (1) bekezdés c) –
g), s a 61. § (1) bekezdés b) pontokban meghatározott közfeladata ellátása érdekében hozta létre
kiemelkedően közhasznú szervezetként a közhasznú társaságot.
Szolnok Megyei Jogú Városnak, mint települési önkormányzatnak feladata a helyi közszolgáltatások
keretében gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a sport támogatása, az egészséges életmód
közösségi feltételeinek elősegítése.

Az alapító mindezekre tekintettel a közhasznú társaságot azért hozza létre, hogy az e
célra használatában lévő ingatlant üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és
intézményei komplex sport és egészséges életmód iránti igényeit szolgálják és
kiszolgálják, működési teret biztosítson a város területén működő sporttal foglalkozó jogi
és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város
lakosságának.
Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő
szolgáltatásokat is nyújt a közhasznú társaság.
Az alapító célja továbbá Szolnok Város sport életének, a lakosság egészségesebb
életmódra orientálásának támogatása, fejlesztése.
A társaság jogosult az alapító jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel
is szerződést kötni a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.
A közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződések nyilvánosak,
azokba bármely érintett személy betekinthet.
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A szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell
helyezni.
III.

A társaság alapítója, törzstőkéje
1./ A társaság alapítója:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.
2./ A társaság törzstőkéje:
a.) 14.400.000,-Ft, azaz Tizennégymillió-négyszázezer forint.
Az alapító rendelkezésének megfelelően a törzstőke összege 3.000.000,-Ft készpénzből, és
11.400.000,-Ft apportból áll.
Az alapító a törzstőke teljes összegét az Alapító Okirat jóváhagyását és aláírását követően
legkésőbb 2001. július 01.-én, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a
társaság rendelkezésére bocsátja.
b.) Az alapító által 2001. július 01.-én szolgáltatott apport:
Gépjárművek:

PEUGEOT Boxer, ETU-594

FORD Tranzit 100 SWB, GRP-744

MIRSUBISHI L300 Kasten, GKP-468

DAEWO Lubin 3 tgk., GYX-509

FORD Tranzit Diesel, GVC-089







Összesen:
Gépek,berendezések:

S7 Bozótvágó, Stihl 14372807 13121-257

Fűnyíró traktor, 000201ZD 28R.707 13121277

Fűnyíró traktor, 59841 13121-263

Motorcsónak+test, B 261813121-274

Motorcsónak motor, F15AES66M100269
13121-251

YAMAHA motor, 6G9010521 13121-246

YAMAHA motor, 6A9021923 13121-247

Ingrid konyhabútor, fehér 13121-262

Verseny kenu 13121-261

K-4 sporthajó 13121-268

Kajak-versenyhajó 13121-275

Ramses szekrénysor mahagóni 13121-296
Összesen:
Mindösszesen:

1.440.000,-Ft
1.760.000,-Ft
1.040.000,-Ft
1.200.000,-Ft
3.360.000,-Ft
8.800.000,-Ft




80.000,-Ft
240.000,-Ft





1.200.000,-Ft
100.000,-Ft
200.000,-Ft









120.000,-Ft
120.000,-Ft
120.000,-Ft
100.000,-Ft
120.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
2.600.000,-Ft
11.400.000,-Ft
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3./ Az alapító jogai és kötelezettségei:
A társaság alapítója a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására, s a 4/c.) pontban
meghatározott mellékszolgáltatások biztosítására köteles az alapító okirat, a Ptk. és a
Társasági Törvény előírásai szerint.
A társaság tartozásaiért az alapító tag nem felel.
A társaság létrejöttét követően az alapító, illetőleg a tagok jogait és a társaság vagyonából
őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok
törzsbetéteihez igazodik.
Az egyszemélyes társaságban az alapító törzsbetéte megegyezik a társaság törzstőkéjével,
s az üzletrésze a társaság vagyonával.
Az egyszemélyes társaságban taggyűlés nem működik, s az egyébként taggyűlés
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntését kell kérni. Amennyiben a társaság
több személyessé válik, úgy ezen alapító okiratot módosítani kell, s ki kell egészíteni a
társasági szerződésre előírt rendelkezésekkel, s a változásokat a cégbírósághoz be kell
jelenteni.
Amennyiben a társaság több személyessé válik, úgy a tagok jogosultak a társaság
taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban szavazás útján közreműködni.
A tagok a társaság taggyűlésein a törvényben előírtak szerinti meghatalmazott útján is
képviseltethetik magukat.
Ha a társaság több személyessé válása folytán a taggyűlés működni kezd, akkor a tagokat
a szolgáltatott törzsbetét minden 100.000,-Ft-ja, azaz Egyszázezer forintja után 10, azaz
Tíz szavazat illeti meg, amennyiben valamely törzsbetét nem osztható maradék nélkül
százezerrel, úgy a társaság folyamatos működése biztosításának érdekében azt a számítási
módot kell alkalmazni, hogy tízezer forintonként egy szavazatot kell számítani.
4./ Pótbefizetés, elővásárlási jog, mellékszolgáltatások:
a.) Az alapító ezen alapító okiratban pótbefizetési kötelezettséget nem állapít meg.
b.) A társaság több személyessé válása esetén a tagokat, a társaságot a társasági törvény,
illetőleg a társasági szerződés előírásai szerint illeti meg az elővásárlási jog, mind a
törzstőke felemelése, mind az üzletrészek átruházása esetén.
c.) Mellékszolgáltatások:
Az alapító vállalja továbbá, hogy a közhasznú társasággal a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről külön szerződést köt, s az abban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően naptári évenként biztosítja a közhasznú tevékenységek folytatásához
szükséges támogatást és költségeket.
5./ Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:
A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza,
s a közhasznú társaság eredményére sem tarthatnak igényt, azt kizárólag a közhasznú cél
érdekében lehet visszaforgatni.
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Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag további üzletrészeket szerez meg,
üzletrésze az átvett üzletrészek arányában növekszik.
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a társasággal szemben egy tagnak
számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolják, s a tagot terhelő
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
Az üzletrész bevonásának a tag kizárása, a tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése,
illetőleg az üzletrésznek a társaság általi megszerzése esetén van helye.
Ha a bevonás a törzstőke csökkenését idézné elő, a bevonást csak a törzstőke leszállítása
útján lehet végrehajtani.
IV.

A társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése
1./ A társaság szervezete:
- Az alapító (több személyes társaságban: taggyűlés), a legfőbb szerv.
- Az ügyvezető igazgató.
- A felügyelő bizottság.
- A könyvvizsgáló.
A társaság legfőbb szerve, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és
képviseleti szerv ülései nyilvánosak.
2./ Az alapító (taggyűlés), a legfőbb szerv:
A kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató Kht. legfőbb szerve, melynek
hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, illetőleg döntések meghozatala, melyeket
jogszabály vagy ezen alapító okirat nem rendel másnak a kizárólagos hatáskörébe.
Az alapító (taggyűlés), a Kht. vezető szerve, illetőleg a Kht. határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapító (több személyes társaság esetén: taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartoznak
a Gt. 141. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl minden egyéb olyan ügy, amelyet a
Ptk., a Gt., a Közhasznú szervezetekről szóló, vagy más törvény, jogszabály, illetőleg az
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alapító okirat, társasági szerződés az alapító, illetőleg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
Az Alapító Okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utalja az alábbi kérdéseket:
a) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával/
részvényesével, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel vagy
azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt,
b) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 30 millió Ft-ot meghaladó
mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha
az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 30 millió Ft-ot
meghaladja az adott ügylettel,
c) 30 millió Ft-ot meghaladó ügylet megkötésének jóváhagyása,
d) a c. pont tekintetében azon szerződések tartoznak, melyek az értékhatár túllépését
önmagukban, vagy a vagyon értékesítésére, vételére, ill., egyéb vagyont terhelő
biztosítéknyújtásra vonatkozó jogügyletek vonatkozásában egy üzleti éven, illetőleg 12
hónapon belül összeszámítással megvalósítják,
e./ döntés a munkaterv jóváhagyásáról,
f./ az alapító a társaság éves beszámolójával egyidőben értékeli a vezető tisztségviselő
előző üzleti évben végzett munkáját és határoz a részére megadható felmentvény
tárgyában, mely megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt
időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte.
Azokban az esetekben, amikor a társasági vagy más törvény rendelkezései szerint a
taggyűlést össze kell hívni, az egyszemélyes társaság esetében e helyett az alapító
döntését kell kérni.
Az ügyvezető igazgató, s a felügyelő bizottság köteles a tevékenységéről évente legalább
egy alkalommal beszámolni az alapítónak.
Az alapító (taggyűlés) határozatait az ügyvezető igazgató a Határozatok Könyvében
köteles nyilvántartani.
Az alapító a döntéshozatalát megelőzően köteles vagy írásbeli véleményt kérni a Kht.
felügyelő bizottságától, könyvvizsgálójától, illetve az ügyvezető igazgatótól, vagy
alapítói ülést összehívni.
Az alapító üléseit szükség szerint tartja azzal, hogy az alapítói ülésre évente legalább egy
alkalommal sor kell, hogy kerüljön.
Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett
időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban megküldött írásos meghívó és
tervezett napirend megküldésével értesíti az ügyvezetőt, a felügyelő bizottságot és a
társaság könyvvizsgálóját azzal a felkéréssel, hogy amennyiben szükségesnek ítélik meg,
tegyenek további javaslatot a tervezett napirend kiegészítésére az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Az alapítói ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza legalább az ülés
időpontját, napirendjét, a résztvevők nevét, tisztségét, a hozott határozatok sorszámát,
szövegét, a döntés támogatói és ellenzői nevét.
Az alapító rögzíti, hogy ülései, határozathozatali eljárása nyilvánosak. A társaság
működésével, szolgáltatásai igénybevétel módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan
a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi
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nyilvánosság), másrészt a jelen Alapító
felvilágosítási jog rögzítésével.

Okiratban meghatározott

betekintési,

3./ A társaság ügyvezetője:
A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére az alapító egy ügyvezetőt jelöl
ki, aki az ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.
Az ügyvezető igazgató irányítja a céget, gondoskodik a társaság üzleti könyveinek
szabályszerű vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséről, s ezeknek az
alapító (taggyűlés) elé terjesztéséről.
Az alapító elé terjeszti azon ügyeket, melyek a kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
A társaság első ügyvezető igazgatóját az alapító 2004. május 31.-ig terjedő
időtartamra bízza meg. A továbbiakban a társaság ügyvezető igazgatóját az alapító
bízza meg (a taggyűlés választja) legfeljebb ötévi időtartamra.
A társaság első ügyvezető igazgatója:
Balasi Péter

(an.: Mészáros Matild, lakcíme: 5000 Szolnok, Rózsa F. 24. sz.,
szig. sz.: AS 326921)

Az első ügyvezető igazgató megbízatása 2004. március 31. napjával megszűnt.
A Társaság ügyvezetője 2007. február 01. napjától 2012. január 31. napjáig terjedő
időtartamra:
Rózsa József

(an.: Szűcs Terézia, lakcíme: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 36.
I/2.)

Az ügyvezető igazgató nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk. -ban, a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Összeférhetetlenség:
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§.b/ pont/, valamint
élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe
tartozó ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző
más gazdasági társaságnak,
- a vezető tisztségviselő nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben /Ptk.
685.§. c./ pont/, nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve ha ehhez az alapító
hozzájárul.
Az ügyvezető igazgató az alapító (taggyűlés) hozzájárulása nélkül:
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- nem szerezhet társasági részesedést azonos főtevékenységet is folytató más
gazdálkodó szervezetben,
- nem lehet vezető tisztségviselő azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó
szervezetben.
A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a
kht. főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés alapján látja el.
A társaság az ügyvezetővel munkaszerződést köt és a munkabérét az alapító állapítja
meg. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató
gyakorolja.
4./ A társaság képviselete, cégjegyzése:
Az ügyvezető igazgató egyszemélyben, az általa felhatalmazott társasági alkalmazottak
közül kettő együttesen jogosult képviselni a társaságot harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
A társaság cégjegyzésére:
- az ügyvezető-igazgató önállóan,
- az ügyvezető igazgató által kijelölt társasági alkalmazottak közül bármelyik
kettő együttesen jogosult.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott
cégnév alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk
szerint aláírják, az ügyvezető igazgató önállóan, s bármely más erre feljogosított
személyek együttesen.
5./ A felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezető
igazgatótól, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a
társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelő bizottság három tagból áll, akiket az alapító jelöl ki, illetőleg a több
személyes társaságban a taggyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választ meg.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a Gt. előírásain túl az a
személy, aki:

- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
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- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást –, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A felügyelő bizottság tagjainak az alapító az alábbi személyeket jelöli ki:
- Dr. Pintér Zoltán

(an.: Rákos Emma, lakcíme: 5000 Szolnok, Dózsa Gy.
u. 3.)
Megbízatása 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig tart.
- Bódi László

(an.: Berki Julianna, lakcíme: 5000 Szolnok, Korall u.
6.)
Megbízatása 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig tart.
- Buzássy Pál

(an.: Miskolczy Borbála, lakcíme: 5000 Szolnok, Wágner
G. u. 18. fsz.1.)
Megbízatása 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig tart.
Ha a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökkent, az alapító döntését
kell kérni, illetőleg a taggyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése
céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának
végéig tart.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, s a tagokat egyegy szavazat illeti meg. A felügyelő bizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga
választja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság üléseit az
elnök hívja össze, kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást,
megállapítja annak eredményét.
A bizottság ülésének összehívását bármely tag - a cél és az ok megjelölésével - bármikor
kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására
bármelyik tag jogosult.
A felügyelő bizottság jogosult:
- megvizsgálni az alapító legfőbb szerve, illetőleg a taggyűlés elé terjesztett
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést,
amely a kht. legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról
a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában
határozhat,
- a kht. legfőbb szerve részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését, a vezető
tisztségviselőktől és a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérni, a társaság
iratait, könyveit megvizsgálni,
- az alapító döntését kérni, illetőleg a taggyűlést összehívni, ha törvénybe, alapító
okiratba ütköző társasági működést, intézkedést, mulasztást, vagy visszaélést észlel,
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ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését
észleli, úgy erre haladéktalanul köteles.
A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító, illetőleg a
taggyűlés hagyja jóvá.
A felügyelő bizottság a társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat így rendelkezik.

6./ A társaság könyvvizsgálója
A társaság első könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki a 2004. május 31.-ig terjedő
időtartamra. Ezt követően az alapító (több személyes társasággá válás esetén a
taggyűlés) választ könyvvizsgálót legfeljebb ötévi időtartamra.
A társaságnak egy könyvvizsgálója van.
Az alapító fél által kijelölt első könyvvizsgáló:
Kijelölt könyvvizsgáló:
TISZA-BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg. 16-09-002261, 5000 Szolnok, Kossuth tér. 10. sz., kamarai nyilvántartási száma:
000846)
Kijelölt könyvvizsgáló:
Krajcsné Dezsőfi Katalin
(an.: Prohászka Katalin, 5008 Szolnok, Kafka M. u. 26., kamarai bejegyzés száma:
000817)
Az első könyvvizsgáló, illetőleg az általa kijelölt könyvvizsgáló megbizatása 2004. május
31. napjával megszűnt.
Az alapító által kijelölt könyvvizsgáló:
Kijelölt könyvvizsgáló:
TISZA-BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg. 16-09-002261, 5000 Szolnok, Kossuth tér. 10/B.fsz.3. sz., kamarai nyilvántartási
száma: 000846)

Kijelölt könyvvizsgáló:
Krajcsné Dezsőfi Katalin
(an.: Prohászka Katalin, 5008 Szolnok, Kafka M. u. 26., kamarai bejegyzés száma:
000817)
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A könyvvizsgáló megbízatása 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig tart.
A könyvvizsgáló jogosult:
- betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság
tagjaitól és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját
megvizsgálni,
- résztvenni a társaság alapítójának döntéshozatalában (taggyűlésén), a taggyűlésen
köteles is résztvenni,
- a társaság elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, valamint a számviteli
törvény szerinti beszámolókat köteles megvizsgálni, hogy azok valós adatokat
tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, s a véleményét
ismertetni, e nélkül a beszámolóról érvényes határozat nem hozható.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős
csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők jogszabályban
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a társaságot tájékoztatni és az
alapító döntését kérni (taggyűlés összehívását kérni).
Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy az alapító (taggyűlés) a szükséges döntéseket nem
hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíti.
7./ Megszűnik az ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tisztségviselői megbízatás,
illetőleg a könyvvizsgálói tisztség:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással, könyvvizsgáló esetén a felmondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.
V.

Az üzleti év, nyereség felosztás
1./ A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, az első üzleti év 2001. május 01.-től
2001. december 31.-ig tart.
2./ Az ügyvezető igazgató minden üzleti év végével a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról
köteles gondoskodni a mérleg elkészítéséről. A mérleg készítésének szabályaira a
mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
3./ A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az ügyvezető igazgató köteles
indítványt készíteni az eredmény felhasználására a közhasznú tevékenység elősegítése
körében és azt az alapító elé terjeszteni.
E kérdésben az alapító határoz.
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VI.
Egyéb rendelkezések
1./ A Kht. ügyvezetője köteles biztosítani az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseinek
megfelelően
- olyan nyilvántartás vezetését, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható,
- a vezető szerv döntéseit az érintettekkel írásban közölni, illetve a döntések
nyilvánosságát biztosítani közzététel vagy betekintés útján,
- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést
biztosítani,
- a közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról nyilvános
tájékoztatót közzétenni, beszámolóit közzétenni, nyilvánosságát biztosítani.
Az iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.
Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által
kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben a betekintést kérővel történt
egyeztetett határidőben, de legkésőbb 15 napon belül teljesíteni.Az ügyvezető köteles az
iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a
kért irat, a kérelem benyujtásának és teljesítésének időpontja.
2./ Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közelményt tegyen
közé, a társaság e kötelezettségének a társaság www.szolsport.hu honlapján tesz eleget.
3./ Az ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1959. évi
IV. törvény, a 2006. évi IV. törvény, illetőleg az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A társaság esetleges megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. és a Gazdasági
Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény tartalmazza.
A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először
a pótbefizetéseket, s az alapításkori törzsbetétek, illetőleg alapításkori értéküket kell
kiadni, majd a többi részt a társaság tagjai a II/3./ pontban meghatározott közhasznú,
közfeladatok folytatása feltételeinek biztosítására kötelesek fordítani a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
4./ A jelen Alapító Okiratot a jóváhagyásától, illetőleg az aláírásától számított harminc
napon belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal
be kell nyújtani a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégbíróságához. A közhasznú
társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel - az alapítás időpontjára visszaható hatállyal jön létre.
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5./ A közhasznú társaság törvényességi felügyelete:
A társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság, a
közhasznú tevékenység tekintetében az ügyészség látja el.
A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrzi, hogy az alapító okirat,
társasági szerződés, valamint a társaság szervezetére és működésére vonatkozó más
okiratok megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá hogy a társaság szerveinek a
határozatai nem sértik-e a társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat,
az alapító okiratot, társasági szerződést és a társaság említett más okirataiban foglaltakat.
A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági
vagy államigazgatási eljárásnak van helye.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a módosításaival együtt az alapító elolvasás
és értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadta a 79/2008. (III.20.) sz.
közgyűlési határozatával, s a polgármester aláírásával felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a
nyilvántartásba vételi, illetőleg a cégbejegyzési eljárás megindítására.
Kelt: Szolnokon, 2008 …………………………. napján.

………………………………………………………….
Szalay Ferenc polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító
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5. sz. melléklet

Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság

Alapító Okirata
/Egységes szerkezetben/

Alapítva: 1996. november 07.napján.
Az egységes szerkezet kelte: 2008………………………. napján.

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit
ügyvéd
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Alapító Okirat
Mely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban :Gt./ és a rádiózásról és
helyi televíziózásról szóló 1996. évi I.tv. /továbbiakban Média tv./, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. alapján a
Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
átalakulásával, annak általános jogutódjaként létrejött
Szolnok Televízió Részvénytársaság
melynek alapítója és egyedüli részvényese a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
/székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9./ alapításáról rendelkezik az alábbiak szerint:
I.
A társaság cégneve: Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság
Rövidített cégneve: Szolnok TV Zrt.
Idegennyelvű használata:
a./ németül: Szolnok TV. geschlossene Aktiengesellschaft /rövidített: Szolnok TV. gAG./
b./ angolul: Szolnok TV Exclusive Company Limited by Shares
/rövidített: Szolnok TV. ECL./
II.
A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Szigligeti u.1.
III.
A társaság időtartama:
A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.
Üzleti tevékenységét 1997. január 01-én kezdi meg.
Az ezt követő üzleti évek minden év január 01-től december 31-ig tartanak. A társaság a
Szolnok Televízió Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja,
egyszemélyes, zártkörű alapítású részvénytársaság.
IV.
A társaság tevékenységi köre
A társaság tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, Gazdasági
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere /TEÁOR-98 változás miatt/, mely
hatályos 2003. január 01.napjától a következő:

Főtevékenység: 59.11 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12’08Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.20’08
Hangfelvétel készítése, kiadása
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60.10’08
60.20’08
58.13’08
18.20’08
61.10’08
61.20’08
61.30’08
61.90’08
73.20’08
70.21’08
70.22’08
74.90’08
85.60’08
73.11’08
73.12’08
74.20’08
63.99’08
74.10’08
82.30’08
82.99’08
85.32’08
85.51’08
85.52’08
85.59’08
59.13’08
59.14’08
90.01’08
90.02’08
90.03’08
79.90’08
93.29’08
63.91’08

Rádióműsor szolgáltatás
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Napilapkiadás
Egyéb sokszorosítás
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Piac-, és közvélemény-kutatás
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Oktatást kiegészítő tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Fényképészet
M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
Divat-, formatervezés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M. n.s. egyéb oktatás
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Filmvetítés
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Egyéb foglalás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Hírügynökségi tevékenység
V.
A társaság vagyona, alaptőkéje

Az átalakuló korlátolt felelősségű társasági vagyon értékelését a RENOX 93 Általános
Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végezte, melyet
Vass István független könyvvizsgáló auditál /engedély száma: KI 1291/94/III./
A társaság az 1.sz.mellékletként csatolt vagyonmérlegben kimutatott teljes vagyonát a
társaság saját tőkéjeként bocsátja rendelkezésre.
A társaság alaptőkéje /jegyzett tőkéje/: 52.000.000.-Ft, azaz: Ötvenkettő-millió forint.
A társaság egyszemélyes tulajdonosának, alapítójának 2000. május 18. napján megtartott
közgyűlésén hozott határozata alapján az alaptőke leszállításának következtében.
Az alapító által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat és azok mértékét a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező átalakulási vagyonmérleg /apportlista/
tartalmazza.
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A társaság alaptőkéje: 52.000.000.-Ft azaz: Ötvenkettő-millió 00/100 forint, melyet 1.040 db
"A" sorozatjelű, egyenként 50.000.-Ft, azaz: Ötvenezer 00/100 forint névértékű, általános
jogokat biztosító, névre szóló törzsrészvény, mely az alaptőke leszállítás következtében
lebélyegzésre kerül. A részvények összevont címletekben is kibocsáthatók.
Az alapító a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást jelen "Alapító Okirat" aláírásával
egyidejűleg a társaság tulajdonába adta és rendelkezésre bocsátotta.
A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag /részvényes/ a hozzájárulás szolgáltatásától
számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért,
hogy az Alapító Okiratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a
szolgáltatás idején fennálló értékét.
Az alapító és egyben egyedüli részvényes kijelenti, hogy az apport megfelel a társasági
törvény rendelkezéseinek, hogy a melléklet szerinti felsorolt dolgok forgalomképesek és
végrehajthatók, azt utóbb a társaság harmadik személy hozzájárulása nélkül átruházhatja.
VI.
A részvény
1. Részvénytípusok
a./ A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező
forgalomképes értékpapír.
b./ A névre szóló részvény - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható.
2. Részvényfajták
a./ Az egyes részvénytípusokon belül eltérő fajtájú részvények bocsáthatók ki.
b./ Részvényfajták: a törzsrészvény, az elsőbbségi részvény, a dolgozói részvény, kamatozó
részvény, és a visszaváltható részvény. Az a részvény, amely nem tartozik a Gt. 183. /1/ bek.
b./ - e./ §-ában meghatározott részvényfajták közé, törzsrészvény.
3. A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek
A részvényes jogai gyakorlására a részvény vagy a letéti, illetve tulajdonosi igazolás
birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
A társaság a kibocsátott törzsrészvényekhez - a jogszabályok és jelen Alapító Okirat által
biztosított - teljeskörű részvényesi-vagyoni, közgyűlési és kisebbségi - jogok fűződnek,
nevezetesen:
- a közgyűlés által felosztani rendelt mérleg szerinti tiszta nyereségből való arányos
részesedés joga /osztalékhoz fűződő jog/,
- a társaság jogutód nélküli megszűnése esetére a végelszámolás eredményeként megmaradó
felosztható vagyonból való arányos részesedés joga /likvidációs hányadhoz fűződő jog/,
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- a közgyűlésen való részvétel, felvilágosítás kérés, észrevételezés, és felszólamlás joga, azzal
a korlátozással, hogy a felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha ez a társaság jelentős
gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát sértené,
- indítványtétel joga,
- szavazati jog, azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes,
aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A részvényhez fűződő szavazati jog a
részvény névértékéhez igazodik, minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a
névértéke 100.000.-Ft-tal osztható. Arra tekintettel, hogy egy részvényes van, részletesebb
szabályozást az Alapító Okirat nem határoz meg. Valamennyi részvény tulajdonjogát egy
részvényes szerezte meg, erre tekintettel a részvényesek jogait e részvényes gyakorolja,
- az alaptőke 1/20 részét képviselő részvényeseket megillető úgynevezett kisebbségi jogok,
amelyek írásban - az ok és a cél megjelölésével - terjeszthetők elő, így különösen:
- a közgyűlés összehívásának kezdeményezése,
- a közgyűlés összehívásáról szóló meghívó kézhezvételét követő 8 napon belül egyes
kérdések napirendre tűzésének indítványozása az Igazgatóságnál,
- az ügyvezetés megvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő Bizottságnál.
4. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása
A részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról szóló közgyűlési határozat abban az esetben
válik érvényessé ha az érintett részvényfajtát képviselő részvényesek legalább háromnegyed
része ahhoz hozzájárulását adja.
A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a
részvényhez fűződő jogokat megváltoztatható döntést hozza. A hozzájárulás megadásáról
szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak.
Ezen szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell
elrendelni.
A megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozatban meg kell állapítani az Alapító Okirat
ezzel összefüggő módosításának szövegét.
Amennyiben a részvényen feltüntetett - az adott részvényhez fűződő - jogok a megváltoztatás
folytán eltérnek az Alapító Okiratban meghatározott jogoktól, úgy a részvényt ki kell cserélni.
A részvényhez fűződő jogokat a közgyűlés úgy is megváltoztathatja, hogy ezáltal a részvényt
más részvényfajtához alakítja át.
5. Az alaptőke védelmére vonatkozó rendelkezések
1./ A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára
figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben
és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott
feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből teljesíthet.
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2./ A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés
létrejöttéhez, melyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével,
vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
3./ A részvényest a részvénytársaságnak a 219. §. /1/ bekezdése szerint felosztható és a
közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad
/osztalék/ illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő
közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.
4./ A 3./ pontban foglalt alkalmazásra, az Alapító Okiratban az egyes részvényosztályokra
meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.
5./ A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által
előzetesen jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával
egyidejűleg határozhat.
Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint
helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a
részvénytársaság alaptőkéjét.
6./ Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.

VII.
A részvénytársaság szervezete
1./ A részvénytársaságnál a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt az SZMJV Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint - amelyről a vezető
tisztségviselőket értesíteni köteles.
2./ Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a részvénytársaság - és ha a részvényes
gazdálkodó szervezet - a részvényes vezető tisztségviselője, illetve Felügyelő Bizottságának
tagja.
3./ A részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a szerződés
írásba foglalása szükséges.
4./ A részvénytársaságnál a tag részvényes a vezető tisztségviselő hatáskörét elvonhatja, és
részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben a tag /részvényes/ döntése mentesíti a
vezető tisztségviselőt a Gt. 30. §-ban meghatározott felelősség alól.
5./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és
módosításáról,
b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
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d./ a Gt. 37.§-ban foglalt kivétellel, az Igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak /247.§./, ill.
cégvezetőnek, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és könyvvizsgálónak a megválasztása,
visszahívása, díjazásának megállapítása,
e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
f./ döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
g./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, ill. a dematerializált
részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról,
h./ az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, ill. az egyes részvényfajták,
osztályok átalakítása,
i./ döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot
biztosító kötvény kibocsátásáról,
j./ döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
k./ döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
l./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
m./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
Ennek megfelelően:
a./ döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 10 millió Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén
dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke a 10 millió Ft-ot, ill. a társaság adósságállománya
a 26 millió Ft-ot meghaladja az adott ügylettel,
b./ minden 10 millió Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti
tervben nem szereplő, 5 millió Ft-ot meghaladó ügylet megkötésének jóváhagyása,
c./ a b./ pontba azon szerződések tartoznak, melyek az értékhatár túllépését
önmagukban, vagy a vagyon értékesítésére, vételére, hitelfelvételre, kezességvállalásra, ill.
egyéb vagyont terhelő biztosítéknyújtásra vonatkozó jogügyletek vonatkozásában egy üzleti
éven, illetőleg 12 hónapon belül összeszámítással megvalósítják. A szerződés értékének
megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe
venni. A szerződéskötésekre vonatkozó összeghatár maximalizálása nem terjed ki azon
jogügyletekre, melyek a részvénytársaság működési körével összefüggő bevétele, nyeresége
növelése érdekében, céljából jön létre.
d./ ingatlan, eszközök elidegenítése - mely jogügyletek a társaság vagyonát
csökkenthetik - , ha a szerződés értéke az alaptőke 10 %-át /tíz százalékát/ meghaladja,
e./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával
/részvényesével, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel, vagy
azok közeli hozzátartozójával /Ptk.685. §. b./ pont/, illetve élettársával köt;
f./ ha az a., b., c., d./ pontokban foglalt ügyletek az ott megjelölt összeghatárt nem
érik el, úgy az Igazgatóság, ill. az Igazgatóság által meghatározott keretek között – a
cégvezető dönt.
g./ döntés az üzleti terv jóváhagyásáról.
h./ az alapító a társaság éves beszámolójával egyidőben értékeli a vezető
tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkáját és határoz a részükre megadható
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felmentvény tárgyában, mely megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt
időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezték.
i./ mindazon ügyek, melyeknek eldöntését az alapító magához vonta, valamint azok,
amelyeket a részvénytársaság Igazgatósága, vagy Felügyelő Bizottsága az alapító elé terjeszt,
függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.
n./ döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről.
Felmentvény : a társaság közgyűlése évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző
üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozatot hoz a vezető tisztségviselők
részére megadható felmentvény tárgyában.
6./ A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól az időponttól számított 15
napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának
okáról tudomást szerzett.
A közgyűlést az Alapító Okiratban meghatározott módon a közgyűlés kezdő napját legalább
15 nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét
képviselő részvényes jelen van. A határozatképességnek a közgyűlés egész ideje alatt fenn
kell állnia. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlést egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30
napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés
tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
A meghívó, illetve a hirdetmény tartalmazza:
a./ a részvénytársaság cégnevét, és székhelyét,
b./ a közgyűlés időpontját és helyét,
c./ a közgyűlés megtartásának módját,
d./ a közgyűlés napirendjét,
e./ a szavazati jog gyakorlásához, az Alapító Okiratban előírt feltételeket,
f./ a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában
megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.
Ha az alapító, közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely
ellentétes a közgyűlés, Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a társaság más szerve által
hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott alapítói döntést, közgyűlési határozatot kell
érvényesnek tekinteni, és bármely más, korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része
hatályát veszti.

7./ Igazgatóság
Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel
szemben, bíróságok, más hatóságok előtt.
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Az Igazgatóság 3 tagból áll. Tagjait az alapító jelöli ki, határozott időre, de legfeljebb 5
naptári évre, a megbízás meghosszabbításáról, vagy megszűntetéséről, illetve visszavonásáról
az alapító dönt.
Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve
tagjának tisztsége, erre irányuló munkaviszony keretében, nem látható el.
Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás
közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell
rendelkezni.
Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
A részvénytársaság igazgatósági tagja nem lehet megbízatása ideje alatt:
- országgyűlési-helyi képviselő-testület tagja, alkalmazottja, polgármester,
megyei közgyűlés elnöke, ezek helyettese, a jegyző, a főjegyző, és ezek a Ptk. 685.§ b./
pontja szerinti közeli hozzátartozója,
- párt alkalmazottja, országos, vagy területi tisztségviselője,
- olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező tag, illetve olyan gazdasági
társaság vezető tisztségviselője, vagy Felügyelő Bizottsági tagja, amely a részvénytársasággal
üzleti kapcsolatban áll,
- más, műsorszolgáltatással, vagy lapkiadással foglalkozó gazdasági társaságban tulajdoni
részesedéssel rendelkező tag,
- olyan gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező tag, illetve olyan gazdasági
társaság vezető tisztségviselője, vagy Felügyelő Bizottsági tagja, amelyben a Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatának többségi részesedése van,
- pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, pártpolitikai nyilatkozatot nem tehet.
A részvénytársaság Igazgatósága és elnöke - tevékenységének megkezdése előtt - írásbeli
nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Az elnök a
megbízatásának lejártát követő két évben nem lehet többségi Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságban vezető tisztségviselő.
Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új
tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.
Az Igazgatóság jogosult a társaság cégvezetőjétől bármely ügyben felvilágosítást, vagy
információt kérni, aki azt haladéktalanul köteles megadni.
Összeférhetetlenség:
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§. b./ pont/, valamint élettársa
nem köthet saját nevében, vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó
ügyleteket,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más
gazdasági társaságnak,
- a vezető tisztségviselő – Nyrt. kivételével – nem szerezhet részesedést a gazdasági
társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó
szervezetben /Ptk. 685.§.c./ pont/, nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz
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hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az
alapító hozzájárul/vagy a társasági szerződés megengedi.

Igazgatóság
1./ ifj. Dr. Tóta Áron
Anyja neve: Zentai Ildikó
Lakóhelye: 5000 Szolnok,Ibolya u. 1.
2./ M. Román Béla
Anyja neve: Meggyesy Erzsébet
Lakóhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 35. II/4.
3./ Fenyves László
Anyja neve:Balázs Piroska
Lakóhelye: 5000 Szolnok, Sóház u. 1/F.
Megválasztásuk 2007. január 01. napjától 2009. május 31. május 31. napjáig szól.
A díjazás mértékét a közgyűlés határozza meg, a díjazás felső határa az önkormányzat állandó
bizottságai külső tagjainak, külső szakértő tagjainak mindenkori díja, az elnök esetén
maximum ennek 1,5-szereséig.
Az Igazgatóság:
a./ Felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott
mindenféle döntésért.
b./ Jogosult minden olyan döntést saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés, az
alapító saját hatáskörébe.
c./ Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési
koncepcióját, gondoskodik a rendkívüli közgyűlés összehívásáról, a cégvezető fölött
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
d./ Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Felügyelő Bizottság
és a könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról.
e./ A társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a
cégbírósághoz beterjeszti.
f./ Gondoskodik a társaság üzleti könyveihez kapcsolódó nyilvántartások vezettetéséről, a
jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, így a Szervezeti és
Működési Szabályzatról is.
g./ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény
felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

164

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az
Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés,
három havonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.
h./ Ellátja mindazokat, az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket
a jogszabály a más társaságban való részesedés alapján előír.
i./ Hitel felvétele és vagyoni kérdésekben dönt, ha az az alapító vagy a közgyűlés hatáskörébe
nem tartozik.
j./ A cégvezetés részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság
kizárólagos hatáskörébe, illetve amit nem az alapító delegált reá.
k./ Az Igazgatóság köteles 8 napon belül - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - a
szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy:
a./ a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára
csökkent, vagy
b./ saját tőkéje a 20.000.000.-Ft alá csökkent, vagy
c./ a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszűntette, ill.
ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.
m./ az 1992. évi XXXVIII.tv. 95/A.§. /7/-/8/. bekezdései alapján véleményezési jogot
gyakorol. Az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára az Alapító
Okiratban foglaltak irányadók azzal, hogy rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is
összehívható telefonon, telefaxon, és e-mail útján. Az Alapító döntését a döntés meghozatalát
követő 8 napon belül az írásbeli határozat megküldésével közli az Igazgatósággal.
l./ Ha a közgyűlés összehívására a k.a./ pontban meghatározott okból kerül sor, a közgyűlés
/alapító/ a Gt. 266.§-ban foglalt korlátok között határoz a részvénytársaság alaptőkéjének a
leszállításáról.
Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.
Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen
hívja össze. Az ülést annak megtörténte előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és időpont
megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is
összehívható telefonon, telefax útján. Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.
Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottság írásban - az ok és a cél megjelölése
mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság
ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.
Ha az elnök ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy
az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.
Az Igazgatóság ülésének előkészítése az elnök feladata.
Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti /az
ülés elnöke/.
Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom igazgatósági tag jelen van.
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Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság határozatánál a
szavazástól tartózkodni nem lehet.
Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
A határozati javaslatok ellen "nem"-mel történő szavazás önmagában nem jelent tiltakozást, a
tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell
készíteni.
A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés
jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének - függetlenül
attól, hogy részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.
Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért
a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben, illetve
személyes vagyonukkal felelnek a társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott
döntéseikért, illetve az ezzel összefüggő mulasztásaikért.
Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki:
- az Igazgatóság határozata, vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén
bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon
belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást írásban olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult szervnek,
hogy az még időben intézkedhetett.
Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított
30 napon belül állapítja meg, amit elfogadásra a közgyűlés, az alapító elé terjeszt.
Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az igazgatósági
tag lemondásának hatálya csak a társaság azon közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag
helyébe új igazgatósági tag kerül megválasztásra.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül
köteles intézkedni a társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség
elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze.
8./ Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését.

166
A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 naptári évre
az alapító jelöli ki. A megbízatás meghosszabbításáról, vagy megszűntetéséről, illetve
visszahívásáról az alapító dönt.
A részvénytársaság dolgozóját az alapító nem jelölheti a Felügyelő Bizottság tagjává. A Gt.
38.§. /1/ bekezdésében meghatározott, 200 főt meghaladó dolgozói létszám esetén a
Felügyelő Bizottság egyik tagját a dolgozók választják maguk közül.
A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.
A részvénytársaság Felügyelő Bizottsági tagja nem lehet megbízás ideje alatt: országgyűlési
képviselő, helyi képviselő-testület alkalmazottja, polgármester, alpolgármester, megyei
közgyűlés elnöke, ezek helyettese, főjegyző, jegyző és ezek Ptk. 685.§ b./ pontja szerinti
közeli hozzátartozója.
A díjazás mértékét a közgyűlés határozza meg, a díjazás felső határa az önkormányzat állandó
bizottságai külső tagjainak, külső szakértő tagjainak mindenkori díja, az elnök esetén
maximum ennek 1,5-szereséig.
A Felügyelő Bizottság tagjai
1./ Dr. Mosonyi Attila
Anyja neve: Rácz Márta
Lakóhelye: 5000 Szolnok, Tabán 5.
2./ Feketéné Tóth Rozália
Anyja neve:Káposztás Rozália.
Lakóhelye: 5000 Szolnok, Dr. Balogh Kálmán u. 13.
3./ Nagy-Bana László
Anyja neve: Mihók Éva
Lakóhelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 75.
Megválasztásuk 2007. január 01. napjától 2009. május 31. napjáig szól.
A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal
való kiegészülése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti
megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze,
ügyrendjét maga állapítja meg, - legkésőbb az első közgyűlésig -, s azt az alapító hagyja jóvá.
A Felügyelő Bizottság hatásköre:
A részvénytársaság cégvezetésének ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól, vezető
állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, a társaság könyveit és iratait
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb iratot, továbbá mérleg, a
vagyonkimutatást, és az üzleti tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a
Felügyelő Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetén írásos beszámolót
készít. A mérlegről, és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a Felügyelő
Bizottság beszámolójának ismeretében határozhat.
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A Felügyelő Bizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba,
alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a részvénytársaság
érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően
megküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését két tag is összehívhatja
írásban - az ok és a cél egyidejű megjelölésével -, ha a Bizottság összehívására irányuló
kérelmet az elnök 8 napon belül nem teljesíti.
Az 1992. évi XXXVIII.tv. 95/A.§. /7/-/8/. bekezdései alapján véleményezési jogot gyakorol.
Az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára az Alapító Okiratban
foglaltak irányadók azzal, hogy rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható
telefonon, telefaxon, és e-mail útján. Az Alapító döntését a döntés meghozatalát követő 8
napon belül az írásbeli határozat megküldésével közli a Felügyelő Bizottsággal.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.
A társaság belső szervezeteit a Bizottság vizsgálatainál igénybe veszi, azonban felette
munkáltatói jogokat nem gyakorol.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amire az igazgatósági
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért
a polgári jog szabályai szerint felelnek.
9./ A könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója: 2006. június 01. napjától 2009. május 31. napjáig a HOZAM
-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 5000
Szolnok, Mária u.27., könyvvizsgálói tevékenységre jogosító engedély száma: KE1345/97/XII./
A könyvvizsgálatért felelős személy Tamás Zoltán /an: Nagy Margit, 5300 Karcag, Kertész J.
u. 4./, a HOZAM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálója, engedély száma: 006018.
Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság, vagy a Felügyelő
Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e minőségének
megszűnésétől számított 3 évig.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe és irataiba, felvilágosítást kérhet az
Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól, a társaság pénztárát, bankszámláját,
szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapírállományt és a készletet.
Részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein.
A könyvvizsgáló megvizsgál minden, az alapító elé terjesztett jelentést abból a szempontból,
hogy azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi és számviteli normáknak,
valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, a vagyonkimutatást
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és az éves tervet. Megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban is közli. Az
alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.
A könyvvizsgáló köteles az alapítót a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett írásban
tájékoztatni abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha
olyan tényről szerez tudomást, ami az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai
törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.
A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
VIII.
Cégjegyzés
A cégjegyzés akként történik, hogy a részvénytársaság képviseletére jogosultak az előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevüket az alábbiak szerint írják:
- a cégvezető önállóan, egyszemélyben ír alá,
- két igazgatósági tag együttesen jegyzi a céget.
Jelen Alapító Okirat a cégvezetőt a részvénytársaság általános képviseletére felhatalmazza.
IX.
A részvénytársaság munkaszervezete
Cégvezető
A részvénytársaság cégvezetője:
Harcsa Béla /an: Bajusz Julianna/
lakcím: 1174 Budapest, XVII. ker. Bél Mátyás u. 50-52.
Megválasztása 2007. július 01. napjától 2011. június 30. napjáig a cégvezetői cím betöltésére
kiírt pályázat alapján, melyet az alapító 2007. június 21. napján döntött el.
A cégvezető díjazását az igazgatóság határozza meg a közgyűlés felhatalmazása alapján.
A részvénytársaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók
tartoznak. A munkaszervezet vezetője a cégvezető.
A cégvezető a részvénytársaság ügyeit a jogszabályok, az Alapító Okirat, az alapítói
határozatok, az igazgatósági határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti és Működési
Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.
A cégvezetőt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, ami nem tartozik a közgyűlés, az
alapító kizárólagos hatáskörébe és az Igazgatóság hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi
felelősséggel dönt, döntéséért és intézkedéséért a Munka Törvénykönyve szabályai szerint
felelős.
A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat - ha arra az
Igazgatóság felhatalmazza - a cégvezető gyakorolja.
A cégvezető külön nyilatkozatban kijelentette, hogy a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
követelményeknek megfelel.
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A cégvezető feladatát önállóan, az Igazgatóság utasításainak megfelelően köteles
végrehajtani.
Ha az cégvezető a vezető tisztségviselő által adott utasítás jogszerűségét, vagy célszerűségét
vitatja, a Felügyelő Bizottsághoz fordulhat.
A cégvezető képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.
X.
A nyereségfelosztás, az osztalékfizetés szabályai
A részvénytársaság vagyonáról minden üzleti év végén mérleget kell készíteni. A
mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.
Az osztalékalap összegéről az éves rendes közgyűlés dönt. Az osztalékalapot - amennyiben
elsőbbségi részvény nem került kibocsátásra - a részvény névértékének arányában kell
felosztani.
Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő
15 munkanapot követően kerülhet sor.
A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.
Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni.
Késedelme esetén a részvényes osztaléka után a részvénytársaságtól kamatra nem tarthat
igényt.
Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvénytársaság
a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen, a társaság
székhelyén, vagy átutalással fizeti ki.
A részvényes a részvénytársaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő 1
éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztő határidőnek minősül, ezen idő után a
részvényesnek az osztalék felvételéhez való joga megszűnik és az adott évre szóló osztalék
kifizetése többé nem követelhető. A fel nem vett osztalék a részvénytársaság alaptőkén felüli
vagyonába kerül.
XI.
Egyéb rendelkezések
Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság a www.szolnoktv.hu honlapján tesz eleget.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Az Alapító Okiratot a részvénytársaság alapítója jelen formában elfogadja és felhatalmazza az
Igazgatóságot a cégbírósági bejegyzési eljárás lefolytatására, továbbá arra, hogy az alapítási
okmányok - beleértve az Alapító Okiratot is - esetleges elírási, stiláris módosításait külön
közgyűlés megtartása nélkül maguk elvégezzék.
Kelt: Szolnokon, 2008………………………….. napján.
..............................................
Szalay Ferenc polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító
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6. sz. melléklet
A VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
(5000 Szolnok, Hild János tér 1.) 1996. 05. 01-én kelt és többször módosított
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt
2008.
…hó
napjától hatályos szövege
Jelen alapító okirat III/1./ pontjában megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló
többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai a Gazdasági Társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezései, valamint a
Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján ezen alapító okirattal
egyszemélyes társaságként, kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetként létrehozott
Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság működésének szabályozását írja
le.
A közhasznú társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, s a saját cégneve alatt jogokat
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet,
pert indíthat és perelhető.
A közhasznú társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közhasznú társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot
kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság
honlapján tesz eleget.
I.
A társaság neve, székhelye
1./A társaság cégneve:
VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2./ A társaság székhelye:
5000 Szolnok, Hild János tér 1.
A társaság honlapja és e-mail címe:
WWW.ank.hu
abanovak@ank.hu
3./ A társaság működésének időtartama:
A társaság határozatlan időtartamra alakult, s működését 1996. május 1. napján kezdte meg.
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4./ A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.
II.
A társaság tevékenysége, célja
A VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS ZENEI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG az ezen
alapító okiratban meghatározott alábbi tevékenységek folytatására alakul:
1./ A társaság tevékenyégi körei:
Az 1997. évi CLVI. törvény alapján meghatározott közhasznú tevékenységek:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
19. euroatlanti integráció elősegítése.

TEÁOR szerint meghatározva:

Közhasznú tevékenységek:
58.11
58.14
58.19
47.61
47.62
77.22
77.29
62.03
63.11
59.20
85.10
85.20
85.32
85.52
85.59

könyvkiadás
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
egyéb kiadói tevékenység
könyv-kiskereskedelem
újság-, papíráru kiskereskedelem
videokazetta, lemez kölcsönzése
egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
számítógép üzemeltetés
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
hangfelvétel készítése, kiadása
iskolai előkészítő oktatás
alapfokú oktatás
szakmai középfokú oktatás
kulturális képzés
máshová nem sorolt egyéb oktatás
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94.99
90.01
90.02
90.03
90.04
79.90
93.29
63.91
91.03

máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
előadó-művészet
előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
alkotóművészet
művészeti létesítmények működtetése
egyéb foglalás
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
hírügynökségi tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő, kiegészítő tevékenységek:
56.10
56.30
53.20
68.20
73.20
73.11
78.10
74.20
74.90
82.30
82.99
93.29

éttermi, mozgó vendéglátás
italszolgáltatás
egyéb postai, futárpostai tevékenység
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
piac- és közvélemény-kutatás
reklámügynöki tevékenység
munkaközvetítés
fényképészet
máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

2./ A közhasznú társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit jellegű céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
3./ A közhasznú társaság működtetésének célja:
Az alapító az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében,
illetőleg az 1991. évi XX. törvény 107. §-ában meghatározott alábbi közfeladata ellátása
érdekében hozta létre kiemelkedően közhasznú társaságot:
A település önkormányzata a lakosság művelődése érdekében köteles biztosítani a
közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet.
Az alapító mindezekre tekintettel a közhasznú társaságot azért hozta létre, hogy az e célra
használatában lévő ingatlant üzemeltetve a létesítményei a város lakossága és intézményei
komplex kulturális és közművelődési igényt szolgálják és kiszolgálják, működési teret
biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű
csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának.
Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő
szolgáltatásokat is nyújt a közhasznú társaság.
Az alapító célja továbbá Szolnok város zenei életének támogatása, fejlesztése, ennek
érdekében a közhasznú társaság útján biztosítja és támogatja a Szolnoki Szimfonikus Zenekar,
a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus szolnoki működését, a
Szigligeti Színház zenés produkciójának megvalósítását.
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A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős
szervvel is szerződést kötni a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a
közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.
A nonprofit jellegű tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződések nyilvánosak,
azokba bármely étintett személy betekinthet.

III.
A társaság alapítója, törzstőkéje
1./ A társaság alapítója:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz.
2./ A társaság törzstőkéje:
3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint.
Az alapító rendelkezéseknek megfelelően a törzstőke összege teljes egészében készpénzből
áll.
Az alapító a törzstőke teljes összegét az Alapító Okirat jóváhagyásától és aláírásától számított
15, azaz tizenöt napon belül, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a társaság
rendelkezésére bocsátotta.

3./ Az alapító jogai és kötelezettségei:
A társaság alapítója a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására, a 4/c.) pontban
meghatározott mellékszolgáltatásra köteles az alapító okirat, a Ptk. és a Társasági Törvény
előírásai szerint.
A társaság kötelezettségeiért az alapító nem felel.
A társaság létrejöttét követően az alapító, illetőleg a tagok jogait és a társaság vagyonából
őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok
törzsbetéteihez igazodik.
Az egyszemélyes társaságban az alapító törzsbetéte megegyezik a társaság törzstőkéjével, az
üzletrésze a táraság vagyonával.
Az egyszemélyes társaságban taggyűlés nem működik, s az egyébként taggyűlés hatáskörébe
tartozó kérdésékben az alapító döntését kell kérni. Amennyiben a társaság többszemélyessé
válik, úgy ezen alapító okiratot módosítani kell, s ki kell egészíteni a társasági szerződésre
előírt rendelkezésekkel, s a változásokat a cégbírósághoz be kell jelenteni.
Amennyiben a társaság több személyessé válik, úgy a tagok jogosultak a társaság
taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban szavazás útján közreműködni.
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A tagok a társaság gyűlésein a törvényben előírtak szerint meghatalmazott útján is
képviseltethetik magukat.
Ha a társaság többszemélyessé válása folytán a taggyűlés működni kezd, akkor a tagokat a
szolgáltatott törzsbetét minden 100.000.-Ft-ja, azaz Egyszázezer forintja után 10, azaz tíz
szavazat illeti meg, amennyiben valamely törzsbetét nem osztható maradék nélkül
százezerrel, úgy a társaság folyamatos működésének biztosításának érdekében azt a számítási
módot kell alkalmazni, hogy tízezer forintonként egy szavazatot kell számítani.
4./ Pótbefizetés, elővásárlási jog, mellékszolgáltatások:
a) Az alapító ezen alapító okiratban pótbefizetési kötelezettséget nem állapít meg.
b) A társaság többszemélyessé válása esetén a tagokat, a társaságot a társasági törvény,
illetőleg a társasági szerződés előírásai szerint illeti meg az elővásárlási jog, mind a törzstőke
felemelése, mind az üzletrészek átruházása esetén.
c) Mellékszolgáltatások:
Az alapító vállalja továbbá, hogy a közhasznú társasággal a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről külön szerződést köt, s az abban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően naptári évenként biztosítja a nonprofit jellegű tevékenységek folytatásához
szükséges támogatást és költségeket.
5./ Az üzletrész átruházása bevonás felosztása:
A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket a társaságtól nem követelhetik vissza, s a
közhasznú társaság eredményére sem tarthatnak igény, azt kizárólag a közhasznú cél
érdekében lehet visszafordítani.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag további üzletrészeket szerez meg,
üzletrésze az átvett üzletrészek arányában növekszik.
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a társasággal szemben egy tagnak
számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolják, s a tagot terhelő
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
Az üzletrész bevonásának a tag kizárása, a tag halála, vagy jogutód nélküli megszűnése,
illetőleg az üzletrésznek a társaság általi megszerzése esetén van helye. Ha a bevonás
törzstőke csökkenését idézné elő, a bevonást csak a törzstőke leszállítása útján lehet
végrehajtani.

IV. A társaság szervezete és ügyeinek intézése, cégjegyzése
1./ A társaság szervezete:
- Az alapító, a vezető szerv.
- Az ügyvezető.
- A felügyelő bizottság.
- A könyvvizsgáló.
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2./ Az alapító, a vezető szerv:
A közhasznú társaság legfőbb szerve, melynek hatáskörébe taroznak mindazok az ügyek,
illetőleg döntések meghozatala, melyeket jogszabály, vagy ezen Alapító Okirat nem rendel
másnak a kizárólagos hatáskörébe.
Az alapító a közhasznú társaság vezető szerve illetőleg a kht. határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki, vagy, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a társasági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás,
- a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a szervezet cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a társasági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapító (több személyes társaság esetén: taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést, a mérleg megállapítása és a nyereségnek a nonprofit
jellegű tevékenység javára történő visszaforgatásának meghatározása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, melynek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a
költségvetési támogatás felhasználását, vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
célszerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szerveitől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatások mértékét a közhasznú szervezetek vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások mértékét, összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámolót,
- a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- a törzstőke felemelése és leszállítása
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész
bevonásának elrendelése,
- a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
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- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazása megállapítása,
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeknek az értéke a 4.000.000.-Ft-ot
meghaladja, illetőleg
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság alapítójával, vezető
tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetővel, vagy azok közeli
hozzátartozójával (Ptk. 685. § b, pont, ill. élettársával) köt,
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 5.000.000 Ft-ot meghaladó
mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt az
igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya 5.000.000 Ft-ot meghaladja az
adott ügylettel,
- a cégbejezést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- az alapító okirat módosítása,
- az alapításért felelős tag(ok), az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési
igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság
képviseletéről,
- a társaság éves szakmai programjának (üzletpolitikájának, gazdasági tervének) jóváhagyása,
- a társaság ingatlanának, vagy 1.500.000.-Ft-nál nagyobb értékű állóeszközének öt évet
meghaladó, vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása,
- az 2,0 M Ft feletti nettó ingó, vagy ingatlan vagyon értékesítésének a jóváhagyása,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának
elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként
való belépéséről történő döntés,
- minden egyéb olyan ügy, amelyet a Ptk., a Társasági-, a közhasznú szervezetekről szóló,
vagy más törvény, jogszabály, illetőleg az alapító okirat, társasági szerződés az alapító,
illetőleg a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
Azokban az esetekben, amikor a társasági, vagy más törvény rendelkezései szerint a
taggyűlést össze kell hívni, az egyszemélyes társaság esetében e helyett az alapító döntést kell
kérni.
Az ügyvezető, illetőleg a Felügyelő Bizottság köteles a tevékenységéről évente legalább egy
alkalommal beszámolni az alapítóknak.
Az alapító (taggyűlés) határozatait az ügyvezető igazgató a Határozatok Könyvében köteles
nyilvántartani.
A megválasztással illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a döntéshozatalt
megelőzően az Alapító köteles a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság írásos
véleményét beszerezni.
Az Alapító köteles Őket véleménynyilvánításra felhívni /a felügyelő bizottságot a felügyelő
bizottság elnöke útján/. A véleménynyilvánításra szóló felhívásban a vélemény közlésére az
ügy természetéhez képest megfelelő határidőt kell szabni. A véleménynyilvánításra szóló
felhívásnak röviden és szabatosan tartalmaznia kell az egyedüli tag által eldöntött kérdést és
az egyedüli tag által tervezett döntést, az esetleges döntési alternatívákat.
Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére rövid úton /pl. távbeszélő, fax, stb./ is
sor kerülhet, azonban ebben az esetben a vélemény nyilvánításra szóló felhívás rövid úton
történt közlésének módját, Alapító írásban rögzíteni köteles, a véleményt nyilvánító pedig
köteles az Alapítóval közölt véleményét a közléstől számított 8 /nyolc/ napon belül írásban is
az Alapító részére eljuttatni.
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Az Alapító döntését, annak meghozatalától számított 8 napon belül köteles írásban közölni a
felügyelő bizottsággal /annak elnöke útján/, a könyvvizsgálóval, valamint az ügyvezetővel.
Az írásos véleményeket, valamint az Alapító döntését a döntés meghozatalától számított 30
napon belül a társaság köteles a cégbírósághoz megküldeni. Amennyiben a
véleménynyilvánításra felhívott Alapító részére véleményt sem írásban, sem rövid úton nem
adott, akkor erre a tényre az Alapító döntésének és az írásos véleményének az illetékes
cégbíróságon történő letétbe helyezése során utalni kell.
3./ A társaság ügyvezetője
A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére az alapító egy ügyvezetőt jelöl ki.
Az ügyvezető irányítja a céget, gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű
vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséről, s ezeknek az alapító elé
terjesztéséről. Az alapító elé terjeszti azon ügyeket, melyek a kizárólagos hatáskörébe
tartoznak.
A társaság ügyvezetője 2007. január 01-től 2009. december 31-ig:
Farkasházi István (szül: Budapest, 1950.07.21. an: Komlódi Ilona)
2700 Cegléd, Táncsics M. u. 10.
Az ügyvezető nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk-ban , a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvényben, vagy más jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Vezető tisztségviselő összeférhetetlenségi szabályai:
- vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója a (Ptk. 685. § b. pont) valamint élettársa nem
köthet saját nevében, vagy javára a társaság tevékenységi köreibe tartózó ügyleteket.
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző, más
gazdasági társaságnak.
- a vezető tisztségviselő (Nyrt. kivételével) nem szerezhet részesedést a gazdasági
társaságéval azonos tevékenységet, főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó
szervezetben (Ptk. 685. §. C. pont) nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul
/vagy a társasági szerződés megengedi.
- nem lehet vezető tisztségviselő azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó
szervezetben.
A közhasznú társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztsége, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, munkaszerződés alapján látja el. Az
ügyvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester látja el. A társaság
dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar művészeti vezetőjének kinevezése és felmentése esetében az alapító képviselőjével
történt előzetes egyeztetés alapján.
Felmentvény intézménye az ügyvezető vonatkozásában:
Az alapító a társaság éves beszámolójával egy időben értékeli a vezető tisztségviselő előző
üzleti évben végzett munkáját és határoz a részére megadható felmentvény tárgyában, mely
megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

4./ A társaság képviselete, cégjegyzése:
Az ügyvezető egy személyben, az általa felhatalmazott társasági alkalmazottak közül kettő
együttesen jogosult képviselni a társaságot harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok
és más hatóságok előtt.
A társaság cégjegyzése:
- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által kijelölt társasági alkalmazottak közül bármely kettő együttesen jogosult.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév
alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerint aláírja, az
ügyvezető önállóan, s bármely más erre feljogosított személyek együttesen.
5./ A felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
Ennek keretében az ügyvezető, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy
felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel
megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság három tagból áll, akiket az alapító jelöl ki, illetőleg
a több személyes társaságban a taggyűlés legfeljebb ötévi időtartamra választ meg.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a Gt. előírásain túl
az a személy, aki:
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
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- a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A felügyelő bizottság 2007. január hó 01.-től 2009. december 31. napjáig:
- Márton Ernő
/1943.05.02., an: Nádas Klára
lakcím: 5000 Szolnok, Nefelejcs u. 7./
- Lászlóné Nagy Ilona
/1952.10.19. an: Lados Erzsébet
lakcím: 5000 Szolnok, Csokonai u. 37. 1/4./
- Törökné Márki Ágnes
/1969.07.17. an: Korpás Rozália
lakcím: 5000 Szolnok, Ibolya u. 15/A./
Ha a felügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökkent, az alapító döntését kell
kérni, illetőleg a taggyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése
céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának végéig
tart.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, s a tagokat egy-egy
szavazat illeti meg. A felügyelő bizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga választja.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bizottság üléseit az elnök hívja össze,
kijelöl a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak
eredményét.
A bizottság ülésének összehívását bármely tag – a cél és az ok megjelölésével – bármikor
kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összeghívására
bármely tag jogosult.
A felügyelő bizottság jogosult:
- megvizsgálni az alapító, illetőleg a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges
üzletpolitika jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik,
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a
társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- a Kht. legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a vezető tisztségviselőktől és
a vezető állású munkavállalóktól jogosult felvilágosítást kérni, a társaság iratait, könyveit
jogosult megvizsgálni,
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- az alapító döntését kérni, ha a törvénybe, alapító okiratba ütköző társasági működést
intézkedést, mulasztást, vagy visszaélést észlel, ha a közhasznú tevékenység folytatásának
feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, úgy erre haladéktalanul köteles.
A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító, illetőleg a taggyűlés
hagyja jóvá.
6./ A társaság könyvvizsgálója:
A társaság első könyvvizsgálóját az alapító tag jelölte ki, a 2001. június 30-ig terjedő
időtartamra.
Ezt követően az alapító (több személyes társasággá válás esetén a taggyűlés) választ
könyvvizsgálót legfeljebb ötévi időtartamra.
A társaságnak egy könyvvizsgálója van.
Az alapító fél által kijelölt első könyvvizsgáló:
Kovács József
5000 Szolnok, Ponty ut 7.
könyvvizsgálói ig. száma: 000814
A társaság könyvvizsgálója 2007. július 01-től 2010. június 30-ig terjedő időszakra:
Ráció Könyvvezető Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C fszt/1.
Cg.16-09-000526
Ezen belül:
Kovács József an: Fridrich Erzsébet
5000 Szolnok, Ponty u. 7.
könyvvizsgálói ig. száma: 000814
A könyvvizsgáló jogosult:
- betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól
és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját
megvizsgálni,
- részt venni a társaság alapítójának döntéshozatalában (taggyűlésén) a taggyűlés köteles részt
venni,
- a társaság elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, valamint a számviteli törvény
szerinti beszámolókat köteles és jogosult megvizsgálni, hogy azok valós adatokat
tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, s a véleményét ismertetni,
e nélkül a beszámolóról érvényes határozat nem hozható.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése
várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők jogszabályban meghatározott
felelősségét vonja maga után, köteles erről a társaságot tájékoztatni és az alapító döntését
kérni.
Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy az alapító (taggyűlés) a szükséges döntéseket nem
hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni.
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7./ Megszűnik az ügyvezetői megbízatás és a felügyelő bizottsági tagság, illetőleg a
könyvvizsgálói tisztség:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással, könyvvizsgáló esetén a felmondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.
V.
Az üzleti év, nyereség felosztás
1./ A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
2./ Az ügyvezető minden üzleti év végével a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról köteles
gondoskodni a mérleg elkészítéséről és beszámolásáról. A mérleg készítésének szabályaira a
mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
3./ A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellet az ügyvezető köteles indítványt
készíteni az eredmény felhasználására a közhasznú tevékenység előkészítése körében és azt az
alapító elé terjeszteni.
E kérdésben az alapító határoz.
VI.
Egyéb rendelkezések
1./ A közhasznú társaság belső szabályzatainak rendelkeznie kell az 1997. évi CLVI. tv. 7.§
(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható,
- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról,
- e közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Ez esetben az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A
közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
- a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban való betekintés
rendjéről, valamint,
- a közhasznú társaság működésnek, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
2./ Az ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1959. évi
IV. törvény, a Gazdasági társaságokról szóló törvény, illetőleg az 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A társaság esetleges megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. és a Gazdasági
társaságokról szóló törvény tartalmazza.
A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a
pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a többi részt a törzsbetétek arányában kell felosztani
a társaság tagjai között a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
3./ A jelen Alapító Okirat a jóváhagyásától, illetőleg az aláírósától számított harminc napon
belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal be kell
nyújtani a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégbíróságához. A közhasznú társaság a
cégjegyzékbe való bejegyzéssel, az alapítás időpontjára visszaható hatállyal jön létre.
4./ A közhasznú társaság törvényességi felügyelete:
A társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság, a közhasznú
tevékenység tekintetében az ügyészség látja el.
A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrzi, hogy az alapító okirat, a társasági
szerződés, valamint a társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok
megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá hogy a társaság szerveinek a határozatai nem
sértik-e a társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat, az alapító okiratot,
társasági szerződést és a társaság említett más okirataiban foglaltakat.
A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy
államigazgatási eljárásnak van helye.
Az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítésére Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2008. ………… hó ….. napján …./2008. (……..) számú
közgyűlési határozatával elfogadott alapítói döntése alapján került sor.
Kelt Szolnokon, 2008. ………….. hó ….. napján
--------------------------------Farkasházi István
ügyvezető

A módosításokat készítettem és ellenjegyzem Szolnokon, 2008. év ……. havának …. napján.
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27. napirendi pont
Tájékoztató a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak 2007. évben
végzett ellenőrzései tapasztalatairól
Szalay Ferenc tájékoztatta a képviselőtársakat, hogy az oktatási bizottság a 2007. évben
végzett ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót a Közgyűlés áprilisi ülésére terjeszti be.
Egészségügyi szociális és sport bizottság:
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A tájékoztatót véleményezte az egészségügyi, szociális és sport bizottság,
amely támogatja az elfogadását.
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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

80/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2007. évben végzett ellenőrzési
tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 23. §-ában
biztosított jogkörében eljárva, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 8. sz. melléklet II. fejezetében megfogalmazottak alapján az Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság 2007. évi ellenőrzései tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Értesülnek:

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

Ellenőrző albizottság:
K é r d é s:
Ferenczné Teleky Éva: Az Aba-Novák Művelődési és Zenei Központ rekonstrukciós
vizsgálatáról készült jelentésben szerepel, hogy összegzésként elmondható, hogy a VMZK
rekonstrukció előkészítésének, kivitelezésének dokumentálása az előírásokkal összhangban
történt. A kérdése, hogy a dokumentálás jogszerűségére vonatkozott a vizsgálatra, vagy az
előkészítő folyamatra.
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Dr. Nagy Rózsa válaszában elmondta, hogy a megállapítás az egész műszaki kivitelezésre
vonatkozott.
Hozzászólások:
Ferenczné Teleky Éva: Az oktatási bizottság ülésén vita alakult ki az ügyvezető által
előadott beszámolóról, amely a Művelődési Ház rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódott.
Kérdésként fogalmazódott meg, hogy a Művelődési Ház megnövekedett energiaköltségeivel
kapcsolatosan találtak-e olyan érdemi okot, ami az előkészítő folyamatban megtalálható.
Dr. Nagy Rózsa: A vizsgálati anyag nagy terjedelmű volt, a Közgyűlés előtt csak egy rövid
kivonat szerepel. Emlékezete szerint az energiaköltségek alakulását nem vizsgálta a szakértő
bizottság, de amennyiben igény van rá, az előterjesztést rendelkezésre bocsátja.
Szalay Ferenc elmondta, most is folyik vizsgálat, hogy az energiaköltség miért annyi,
amennyi, a csatornahálózat miért nincs kicserélve. Javasolta a Műszaki Igazgatóság
igazgatójával felvenni a kapcsolatot, aki részletesen el tudja mondani, hol tart most a
vizsgálat.
A tájékoztatót véleményezte az ellenőrző albizottság, amely támogatja az elfogadását.
Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 22 fő - 22 igen szavazattal, ellenszavazat, és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

81/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
az Ellenőrző Albizottság 2007. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól
szóló tájékoztató elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
számú rendelet 8. sz. mellékletében biztosított jogkörében eljárva elfogadja az Ellenőrző
Albizottság 2007. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült tájékoztatót.
Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Dr.Nagy Rózsa az Ellenőrző Albizottság elnöke

Városfejlesztési bizottság:
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A tájékoztatót véleményezte a városfejlesztési bizottság, amely támogatja az
elfogadását.
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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: 22 fő - 22 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

82/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a városfejlesztési bizottság 2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól
szóló tájékoztató jóváhagyására
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 8. sz. mellékletében biztosított jogkörében eljárva a
Városfejlesztési Bizottság 2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót
elfogadja.

Értesülnek:

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

Városgazdálkodási bizottság:
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc a következő módosítást ismertette: a határozati javaslat címe helyesen: „a
városgazdálkodási bizottság 2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató
jóváhagyásáról”
A tájékoztatót véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely támogatja az elfogadását.
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: 21 fő - 21 igen szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

83/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
a városgazdálkodási bizottság 2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató jóváhagyásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 8. sz. mellékletében biztosított jogkörében eljárva
Városgazdálkodási Bizottság
2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót elfogadja.
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Értesülnek:

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

28. napirendi pont
Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének Bizottságaiba történő
delegálásról szóló 110/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat kiegészítéséről
Kérdés a határozati javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A határozati javaslatot bizottság nem véleményezte.
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: 21 fő - 20 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

84/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Megyei Jogú Városok Szövetségének Bizottságaiba történő delegálásról
szóló 110/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat kiegészítéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
10/1991. (I.22.) sz. közgyűlési határozatban foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Megyei Jogú Városok Szövetségének Bizottságaiba történő delegálásról szóló
110/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozatot az alábbi 11./ ponttal egészíti ki:
„11./ A Közgyűlés a Megyei Jogú Városok Szövetségének Környezetvédelmi Albizottsága
tagjának Deres Szabolcs elnök-igazgatót delegálja.”
Értesülnek:

Deres Szabolcs elnök-igazgató Remondis Szolnok Zártkörű
Részvénytársaság 5000 Szolnok, József A. u. 85.
Megyei Jogú Városok Szövetségének Környezetvédelmi
Albizottsága 1242 Budapest, Pf. 429.
Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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29. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Szalay Ferenc a következő pontosítást ismertette: a jelentés 14. oldalán a 24. sorszám alatt
szereplő 96/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat végrehajtása az alábbira változik:
„A keretszerződés időtartamára a költségvetési rendeletben a szerződés teljesítéséhez
szükséges fedezet biztosított.”
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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: 22 fő - 21 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

85/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a
148/1999. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
218/2000. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3/c. pontja
222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja, 2. sz. melléklet 1., 2/d., 2/g., 7/a. pontja
226/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
46/2001. (III.22.) közgyűlési határozat 2. pontja
34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
127/2002. (VI.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
160/2002. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat
209/2002. (XI.28.) sz. közgyűlési határozat 2/a. pontja
2/2003. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
318/2003. (XII.18.) sz. közgyűlési határozat 2., 2/a, 2/c.,3., 4. pontjai
319/2003. (XII.18.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
7/2004. (I.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
101/2004. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat
208/2004. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
262/2004. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
422/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-54/2005. (V.4.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
159/2006. (V.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
10/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
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31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
96/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja
169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
179/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
197/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
254/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
262/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 4., 6., 7. pontjai
287/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 1/b. pontja
18/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja
21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 5/e. pontja
22/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
25/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontjai
27/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat I., III. pontjai
41/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
45/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat II. pontja
46/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
47/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
48/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
49/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat 2. pontja
50/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
51/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-3/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-4/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.
2. Az érintett határozatok közül:
148/1999. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
218/2000. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3/c. pontját, illetve a „Határidő: minden évben a
költségvetési rendelet elfogadása, illetve szabályzat szerint Felelős: Szalay Ferenc
polgármester A határozat végrehajtásában közreműködik: Humán Közszolgáltatások
Főosztálya Gazdasági Főosztály” szövegrészt
222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját, és a határozat 2. számú mellékletét
képező végrehajtási feladatterveinek 1., 2/d., 2/g és 7/a. pontjait
226/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából a „Határidő: 2008. évi költségvetés
elfogadása Felelős: Szalay Ferenc polgármester A feladat végrehajtásában közreműködik:
Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei” szövegrészt
209/2002. (XI.28.) sz. közgyűlési határozat 2./a pontjából „Határidő: minden évben a
költségvetés elfogadásáig Felelős: Botka Lajosné polgármester A végrehajtásban
közreműködik: Humán Közszolgáltatások Főosztálya Gazdasági Főosztály” szövegrészt
7/2004. (I.29.) sz. közgyűlési határozatot
101/2004. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot
208/2004. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
Z-54/2005. (V.4.) sz. közgyűlési határozatot
Z-165/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját
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10/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
179/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjának határidejéből „a költségvetési
rendelet soron következő módosítása, illetve” szövegrészt
197/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a „Határidő: 2008. évi költségvetés
elfogadásának napja Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában
közreműködik: a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei” szövegrészt
234/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából a „Felelős: Szalay Ferenc
polgármester, Dr. Rotyis György orvos-igazgató Mészáros Mihályné intézményvezető
Határidő: 2008. február 15.„ szövegrészt
254/2007. (XI.15.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
287/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat mellékletét képező Cselekvési Feladatterv I.
Jogegyenlőség biztosítása fejezet 1/b pontjából a „Közös esélyegyenlőségi és
antidiszkriminációs kiadvány megjelentetése és szükség szerinti sokszorosítása, mely
tartalmazza a jogegyenlőség biztosításában Szolnok városban tevékenykedő szervezetek
leírását, azok feladatkörét, elérhetőségüket és a jogi segítségnyújtás igénybevételének
módozatait.” szövegrészt
21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 5/e. pontját
22/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját
25/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontjából az „és felhatalmazza Szalay Ferenc
polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr Kállai Mária alpolgármester Határidő:
2008. február 22. A végrehajtásában közreműködik: Humán és Városfejlesztési Igazgatóság”
szövegrészt
27/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat III. pontját
41/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját
48/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
49/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat 2. pontját
50/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
51/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
Z-3/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját
Z-4/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
hatályon kívül helyezi.

3. A beszámolóval érintett határozatok közül az alábbi határozatok határidejét a
következők szerint módosítja:
Határozatok száma:

Új határidő:

46/2001. (III.22.) közgyűlési határozat 2. pontja

a 2009. évi költségvetés
elfogadásának időpontja

127/2002. (VI.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja

a 2009. évi költségvetés
elfogadásának időpontja

160/2002. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat

a 2009. évi költségvetés
elfogadásának időpontja

319/2003. (XII.18.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja

2008. december 31.
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159/2006. (V.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja

a 2009. évi költségvetés
elfogadásának időpontja

164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja

2008. december 30.

262/2007. (XI.29.) sz. közgyűlési határozat 4., 6., 7.
pontjai

a 2009. évi költségvetés
elfogadásának időpontja

8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 1/b. pont

2008. december 31.

18/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja

2008. március 31.

25/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontjai

2008. május 31.

45/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat II. pontja

2008. december 31.

46/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja

2008. december 31.

47/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja

2008. december 31.

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

30. napirendi pont
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
K é r d é s:
Csák László az iránt érdeklődött, hogy a SZOLLAK Kft.-nek lőszermentesítésre van-e
jogosultsága, lehetősége?
Dr. Szakali Erzsébet: A keretszerződés szerint a műszaki előkészítés fejezethez beleértendő
az említett tevékenység.
Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.
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: 21 fő - 17 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
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86/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
141. § (2) bekezdés m.) pontja, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR rendelet alapján az alábbi
határozatot hozza:
1./ Elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót.
2./ Megismerte és tudomásul vette a határozat mellékletét képező 1-9. sorszámú
szerződéseket.
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetés terhére a Tisza
Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítvány részére 350.000.- Ft támogatást nyújt a „Szolnoktudás
Egyeteme” rendezvénysorozat megrendezésének támogatására.
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződés alapján 4.500.000,- Ft támogatást
biztosít a Szolnok Szívügyünk Alapítványnak, orvosi műszer beszerzése céljából, mely a
Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Osztálya Terheléses EKG rendszerének felújítását
szolgálja.
5./ A Szolnok Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésében jóváhagyott 500.000,- Ft
támogatást szerződés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítványnak
működési költségeihez biztosítja.
6./ A Szolnok Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésében jóváhagyott 300.000,- Ft
támogatást szerződés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért
Közalapítványnak működési költségeihez biztosítja.
7./ Szolnok Megyei Jogú Város 2008-as költségvetésében 202.000.000- Ft támogatást
biztosított szerződés alapján a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. részére 2008. évre a
közhasznú tevékenység ellátására.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A határozattal érintettek, a Polgármesteri Hivatal igazgatói által
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Szalay Ferenc a zárt ülés megkezdése előtt szünetet rendelt el.

Szalay Ferenc kérte, hogy az ülés közben kiosztott előterjesztést vegyék fel a nyílt ülés
napirendi pontjai közé, utolsó napirendi pontként. A „Vasút-tisztasági” közmunkaprogramra
történő pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. Ennek okát indokolta. Tájékoztatásul
elmondta, hogy a program forrása a tartalékból biztosított. Szavazást rendelt el a kiosztott
előterjesztés nyílt ülés napirendi pontjai közé történő felvételéről.
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozat kiegészítésekor
jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az új napirendi pont felvételét.

31. napirendi pont:
Előterjesztés a „Vasút-tisztasági” közmunkaprogramra történő pályázat benyújtására

Juhász Gyuláné ismertette, hogy a közmunkaprogram meghívásos pályázat keretein belül
készült. Az országból 15 település vehet részt a pályázatban, többek között Szolnok város is.
A program a vasúti pályák környékének rendbetételéről, az illegális szemétlerakás
felszámolásáról, gyom-, és parlagfű-mentesítésről szól. A pályázati program rendelkezésre
álló összege 700 millió forint, melynek 50%-át a Magyar Államvasutak Zrt. finanszírozza. A
MÁV készíti elő a munkaterveket. A munkában Szolnokon 30 fő vehet részt. A program
időtartama 2008. május 1-jétől 2008. október 30-áig tart. A célcsoportot a szociális segélyből
élők, a tartósan munkanélküliek, a romák, a 45 felettiek, valamint a 25 év alattiak képeznék.
Az 1 főre eső fajlagos költséget 124.000.- Ft-ban állapították meg. Ebbe az összegbe kell,
hogy beleférjenek a munkabérek, járulékok, munkaeszközök és egyéb költségek, amelyek a
foglalkoztatás során felmerülnek. A foglalkoztatáshoz szükség van 10% önrészre, ami
magában foglalná az anyagköltséget, a szemétszállítási, szemét-elhelyezési, a programirányítási, és az adminisztrációs munka költséget. Ennek értéke 2.343.600.- forint, a program
összköltsége pedig 23.436.000.- forint lehet. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy fogadják el az
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése –
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

87/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
„Vasút-tisztasági” közmunkaprogramra történő pályázat benyújtásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2008/3 „Vasút-tisztasági
közmunkaprogram pályázat „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht. által történő
elkészítéséhez és benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati saját forrás összegét 2.343.600,Ft-ot a 2008. évi költségvetésben biztosítja.

Értesülnek:

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

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött 13,09 órakor.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző

194

Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

a 2008. március 20-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok
jegyzéke
Nyílt ülésre:
Előterjesztés a szolnoki gyalogos-kerékpáros Tisza-híd építési engedélyezési terveinek
véleményezésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés iparosított technológiával épült lakóépületek felújításáról szóló rendelet
elfogadásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Határozati javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének Bizottságaiba történő delegálásról
szóló 110/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat kiegészítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadók: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés a Norvég Alapra benyújtott, környezettudatos nevelés támogatására elnyerhető
támogatási keretre vonatkozó szerződés jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Kőrösi út (Lomb és Hant utak közötti
szakaszának) felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés az Észak- alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.A kódszámú
pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Előterjesztés az Észak- alföldi Regionális Operatív Program EAOP-2008-4.1.3.B kódszámú
pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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Zárt ülésen:

Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres használatra
Előadó: Rózsa József ügyvezető igazgató

Előterjesztés a Szolnok, Kőrösi úti 5672/6 hrsz.-ú ingatlanon található ingatlanrészek „egyéb
hasznosítására” benyújtott pályázat nyertesének személyéhez történő hozzájárulásra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés „Az Alcsi Holt-Tiszáért” Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálatára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

196

Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

a 2008. március 20-i közgyűlés ülésén kiosztott anyagok
jegyzéke
Nyílt ülésre:
Határozati javaslat a 2008. március 20-i munkaterv szerinti közgyűlés nyílt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
Határozati javaslat a 2008. március 20-i munkaterv szerinti közgyűlés zárt napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról
A 2008. március 20-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke
Napirend előtt benyújtott kérdések:
Csala Sándor Péter, Dr.Füle István, Jánosiné Dr.Bene Ildikó, Csák László, Bagdi Sándorné,
Vörös Ádám, Tasnádi Zoltán
Tájékoztató a városfejlesztési bizottság 2007. évben végzett ellenőrzés tapasztalatairól
Kiegészítés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági-, és közhasznú
társaságai társasági szerződéseinek (alapszabály, alapító okirat) felülvizsgálatára című
előterjesztéshez
Helyesbítés az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításáról szóló rendelet
elfogadására irányuló előterjesztéshez
Helyesbítés az egycsatornás gyűjtőkémények felújításáról szóló rendelet elfogadására
irányuló előterjesztéshez
Kiegészítés a 290/2007. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére és az
„Ifjúságért” Egyesülettel kötendő új feladat-ellátási megállapodás elfogadására című
előterjesztéshez
Előterjesztés az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára
Kiegészítés Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról szóló előterjesztéshez
Zárt ülésen:
Módosított előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű felújításokra, koncessziós díj terhére
Előterjesztés a Remondis Szolnok Zrt-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

