
J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről

H e l y e: Városháza Díszterme

Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István, Dr. Bozó Andrea,
Csák László, Dr. Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes Sára, Jánosiné, Dr.
Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Rózsa, Dr. Nemes
András, Palla Béla, Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán, Dr.Somodi László, Szabó István, Szalay
Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Dr. Tóta Áron, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné,
Vörös Ádám (26 fő)

Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: Dr.
Pálmai László képviselő(1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző, Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Kozák Ferenc, a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kővári Lászlóné, Pintér
László, Dr.Mészárosné Parádi Tünde városi civil delegáltak

Nyílt ülésen:

Az I. napirendi pontnál megjelent: Deák Miklósné kirendeltség-vezető, Juhász
Gyuláné ügyvezető-igazgató, Dr.Füle István,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
Tanács delegáltja, Varga Tamás ügyvezető
igazgató

A II. napirendi pontnál megjelent: Vincze Lajos, a Roma Integrációs
Munkabizottság elnöke

A III. napirendi pontnál megjelent: Szappanos József, a KEF Elnöke, Dr.Szarvák
Tibor szociológus

Az IV. napirendi pontnál megjelent: Farkasházi István ügyvezetőigazgató
A XII. napirendi pontnál megjelent: Mohácsi Anerea igazgató, Vörösné Békéssy

Klára igazgató
A XV. napirendi pontnál megjelent: Mohácsi Andrea igazgató, Vörösné Békéssy

Klára igazgató, Dr.Szabó Julianna igazgató-
főorvos

A XVI. napirendi pontnál megjelent: Dr.Rotyis György orvos-igazgató
A XXIV. napirendi pontnál megjelent: Lakatos István irodavezető, Mészáros János

megyei főépítész
A XXVI. napirendi pontnál megjelent: Rózsa József ügyvezető-igazgató
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Zárt ülésen:

A XXX. napirendi pontnál megjelent: Andrási Imre ügyvezető-igazgató, Simon
István ügyvezetőigazgató

A XXXI-XXXII. napirendi pontoknál
megjelent:

Rózsa József ügyvezető-igazgató

A Polgármesteri Hivatal részéről az igazgatóságok képviseletében az ülésen megjelent:
Hegedűs János, Kéri József, Szutorisz-Szügyi Csongor igazgatók, Dr.Urbán Ildikó szakmai
tanácsadó, Szabó Róza, Ráczné Terenyei Márta, Terjékiné Kalocsai Ágnes, Versitz Éva,
Romhányi Beáta, Dr.Lédeczi Barnabás osztályvezetők, Pataki Ferenc városi főépítész

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos.

Szalay Ferenc: Ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan
megküldött napirendi anyagokat:

Nyílt ülés anyagai közül:
- Jelentés a lejárt határidejűhatározatok végrehajtásáról
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról,
- Tájékoztató az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonalának tervezéséről,
- Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint

elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005. (VI.30.) KR. rendelet módosítására,
- Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány alapító okiratának módosítására,
- Kiegészítés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs

Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról szóló előterjesztéshez és a Roma
Integrációs Program Cselekvési Feladattervéhez

- Tájékoztató a költségvetési bizottság 2006. évben végzett az önkormányzat 2005. évi
vagyonhasznosítási tevékenység ellenőrzéséről,

- Tájékoztató a városgazdálkodási és a költségvetési bizottság 2006. évben együttesen
végzett ellenőrzési tapasztalatairól

Zárt ülés anyagai közül:
- Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák) hasznosítására,
- Előterjesztés a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésére vonatkozó

szerződések elfogadására,
- Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú

beépítetlen terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására,
- Előterjesztés a szolnoki 1428/31 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1389 m2

nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására,
- Előterjesztés önkormányzati érdekből történőlakás bérbeadására

A nyílt ülés előtt kerül kiosztásra:
- Határozati javaslat a közgyűlés napirendi pontjaira, sorrendjére,
- Előterjesztés a megyei bírósági, munkaügyi bírósági, valamint a városi bírósági

ülnökök megválasztására,
- Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. felügyelőbizottságának 3/2007-es sz.

határozata a Kht. 2007. évi üzleti terhévez,
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- Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében,
Szolnok, Tiszaliget 9735 hrsz. területen műfüves labdarúgópálya kialakítására,

- Napirend előtti kérdések: Bozsányi István, Bagdi Sándorné, Dr.Somodi László, Palla
Béla, Dr.Póta Sándor, Dr.Szegedi Károly, Dr.Bozó Andrea, Radócz Zoltán, Vörös
Ádám, Jánosiné Dr.Bene Ildikó, Dr.Kovács László

A zárt ülés előtt került kiosztásra:
- A „Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797m2 nagyságú beépítetlen

terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására” című
előterjesztés melléklete

- Jegyzőkönyv a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésére vonatkozó
szerződések véleményezésére

- Határozati javaslat a Szigligeti Színház igazgatói pályázatának eredménytelenné
nyilvánításáról

- Új határozati javaslat a szolnoki 1428/31 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű,
1389 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálásáról

A munkatervben szereplőnapirendek közül törlöm:

- Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó-és Színes-dia Pályázatán
adományozandó Szolnok megyei Jogú Város Vándordíjának alapítására

Indoka: A MONFODI Alapítvány elnökével történt egyeztetés alapján kérem levételét a
közgyűlési napirendek közül új határidőmegjelölése nélkül

- Előterjesztés Szolnok város belterületi csapadékvíz elvezetés megvalósítására 2007.
évre címzett támogatási igényhez beruházási koncepció és megvalósíthatósági
tanulmány benyújtására

Indoka: A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján "2007. és 2008.
években az Országgyűlés nem nyújt címzett támogatást új induló beruházásokhoz."

Szalay Ferenc: Érdeklődött, kinek van kérdése, észrevétele a munkatervvel kapcsolatosan.

K é r d é s e k:

Tóth Ferenc: Javasolta a beterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban, hogy a zárt ülés
napirendi pontjai közül az
- Előterjesztés a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésre vonatkozó
szerződések elfogadására
- Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres
használatára
- Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák) hasznosítására
- Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
- Előterjesztés a szolnoki 1428/31 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1389 m2 nagyságú
ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására címűnapirendi pontokat a közgyűlés
nyílt ülésen tárgyalja.
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Áttanulmányozta az előterjesztések tartalmát és megállapította, hogy nem sért személyiségi
jogot, illetve a benne foglaltak üzleti érdekek, közérdekűadatok kategóriába tartoznak.

Radócz Zoltán: Kérdései: a különösen nagy nyilvánosságra való tekintettel a Szigligeti
Színház igazgatói pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozati javaslat
kerülhet-e nyílt ülésbe? A pályázók nyilatkoztak-e arról, hogy hozzájárulnak a pályázat nyílt
ülésen való tárgyalásához? Mi az oka, hogy kiosztásra került olyan határozati javaslat, amely
máris eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot? Véleménye szerint Szalay Ferenc
aláírásával tájékoztatni kellene a pályázókat, hogy ne jöjjenek el a megtárgyalásra, mert
eredménytelennek minősítették a pályázatokat. Szerinte először a pályázat elbírálásáról
kellene döntenie a közgyűlésnek.

Tóth Istvánné: Kérdése: mi indokolja, hogy lekerült a napirendi pontok közül Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működőközoktatási intézmények
csoportjainak, osztályainak a maximális létszámtól való eltérésének engedélyezésére című
előterjesztés?

Dr. Szakali Erzsébet: A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az
önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló előterjesztések zárt, vagy nyílt ülés
keretében történőtárgyalásáról a közgyűlés joga dönteni. Elmondta, a közgyűlés a vagyoni
jellegűelőterjesztéseket eddig zárt ülés keretében tárgyalta. Az SZMSZ úgy szól, hogy zárt
ülés rendelhetőel. Tájékoztatta a képviselőket, hogy határozati javaslat van a tárgysorozatra,
ha a napirendek soráról a közgyűlés elfogadja a módosító javaslatokat, akkor a zárt ülés
napirendjei közt szereplőelőterjesztéseket nyílt ülés keretébe át lehet tenni. A Szigligeti
Színház igazgatói pályázatok elbírálásával kapcsolatosan tájékoztatta a közgyűlést, hogy az
oktatási bizottság véleményezte az előterjesztést. Nem minden pályázó járult hozzá a nyílt
ülésen való tárgyaláshoz, ezért ezt csak zárt ülés keretében tárgyalhatja a közgyűlés. Szalay
Ferenc polgármester a tárgysorozat ismertetésénél a nyílt ülés előtt kiosztott határozati
javaslat címét másként ismertette, nem abban a szövegkörnyezetben, ahogy Radócz Zoltán
elmondta, a kérdésre zárt ülés keretében a polgármester az adott napirend tárgyalásánál
választ fog adni.
Tóth Istvánné kérdésére elmondta, hogy az általa ismertetett előterjesztés nem a közgyűlés
hatáskörébe tartozik, ezért az oktatási bizottság a soros ülésén döntött erről az előterjesztésről.

V é l e m é n y e k:

Tóth Ferenc: Módosító javaslatként fogalmazta meg hogy a zárt ülés napirendi pontjai közül
az
- Előterjesztés a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésre vonatkozó

szerződések elfogadására
- Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres

használatára
- Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák) hasznosítására
- Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú beépítetlen
terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására címűnapirendi
pontokat a közgyűlés nyílt ülésen tárgyalja.
Elmondta, hogy sem személyiség jogot, sem más üzleti érdeket nem sértőtémákról van szó,
és közérdekűadat kategóriába tartozik.
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Radócz Zoltán: Elmondta, hogy Dr. Szakali Erzsébet megerősítette abban, hogy a pályázók
közül volt, aki kérte a zárt ülésen való tárgyalást, ezért azt tiszteletben kell tartani. Először a
pályázatok elbírálásáról kell döntenie a közgyűlésnek, hiszen ki lett írva egy pályázat. A
közgyűlés joga és lehetősége, hogy megismerje a pályázókat, véleményüket meghallgassa,
kérdéseket tegyen fel hozzájuk, és a pályázók személyéről döntsön. Kérte, hogy Szalay
Ferenc ismételje meg a napirend pontos címét.

Dr. Bozó Andrea: Tóth Ferenccel egyetért abban, hogy a szolnoki lakosoknak tájékozódniuk
kell az önkormányzati testület munkájával kapcsolatban, de az említett előterjesztések nem
személyiségi jog kérdése miatt kerültek zárt ülésen való tárgyalásra, hanem önkormányzati,
városi érdek miatt, hiszen vagyonról van szó. Nyílt ülésen való tárgyaláson, érdek előtti
fogalmak, vagy vagyonnal kapcsolatos tervezetek kerülhetnének ki, amelyek az
önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatát hátrányosan befolyásolnák. A
vagyongazdálkodással kapcsolatos üzleti érdekek miatt kérte, hogy zárt ülésen tárgyalja a
közgyűlés a fent említett napirendi pontokat.

Szalay Ferenc: Lezárta a vitát. Tóth Ferenc módosító javaslatára elmondta, hogy a Szolnoki
Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésre vonatkozó szerződések elfogadására szóló
előterjesztést nem tudja befogadni, mert üzleti érdekeket sértene. Tóth Ferenc másik három:
- Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres
használatára; Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák)
hasznosítására; valamint Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797
m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat
elbírálására címűnapirendek - nyílt ülésen való tárgyalásáról sürgősségi módosító javaslatot
fogalmazhat meg, melyhez hét képviselőigen szavazata szükséges, majd a közgyűlés többségi
döntése.

Tóth Ferenc: Fenntartja a módosító javaslatát, mely szerint az Előterjesztés a Városi
Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történőrendszeres használatára; Előterjesztés a
Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák) hasznosítására; valamint
Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú beépítetlen
terület megnevezésű ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására című
napirendeket a közgyűlés nyílt ülésen tárgyalja meg. A Szolnoki Logisztikai Szolgáltató
Központ üzemeltetésre vonatkozó szerződések elfogadására szóló előterjesztés nyílt ülésen
történőtárgyalására tett módosító javaslatát visszavonta.

Szalay Ferenc: Szavazást rendelt el Tóth Ferenc sürgősségi módosító javaslatával
kapcsolatban és megállapította, hogy azt Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő– 8 főképviselőtámogatta.

Szavazást rendelt el továbbá a sürgősségi módosító javaslatról és megállapította, hogy
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő-
11 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következető
határozatot:
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41/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a 2007 március 29-i munkaterv szerinti közgyűlés sorrendjének megvál-
toztatására irányuló javaslat elutasításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester által a 2007. március 29-ei
munkaterv szerinti közgyűlésre javasolt sorrend megváltoztatására irányuló javaslatot
elutasította, nevezetesen hogy az
- Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történő rendszeres
használatára
- Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák) hasznosítására
- Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú beépítetlen
terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
címűnapirendi pontok átkerüljenek zárt ülésből nyílt ülésbe.

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: Radócz Zoltán véleményére elmondta, hogy a Szigligeti Színház pályázatánál
nem minden pályázó járult hozzá a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához, ezért zárt ülésen
tárgyalja a közgyűlés.

A napirendek ismertetésénél a következőt olvasta fel: Új határozati javaslat a Szigligeti
Színház igazgatói pályázatának elbírálásáról. Az előterjesztés eredeti címe pedig így hangzott:
Előterjesztés a Szigligeti Színház igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok elbírálására.

Dr. Bozó Andrea javaslatával egyetértett, véleménye szerint a szavazással a közgyűlés is az
egyetértést bizonyította.

Szavazást rendelt el a tárgysorozatról és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése – a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő - 14 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 11 tartózkodással meghozta a következőhatározatot:

42/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervének módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a közgyűlés 2007. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 286/2006. (XI.30.) számú
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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A 2007. március 29-i nyílt ülés napirendjéről határidőmegjelölése nélkül leveszi:
- Előterjesztés Szolnok város belterületi csapadékvíz elvezetés megvalósítására 2007. évre
címzett támogatási igényhez beruházási koncepció és megvalósíthatósági tanulmány
benyújtására
- Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia pályázatán
adományozandó Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Vándordíjának alapítására
címűnapirendi pontokat.

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

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
11 tartózkodással meghozta a következőhatározatot:

43/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a 2007. március 29-i munkaterv szerinti közgyűlés napirendjeinek,
sorrendjének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR.
rendelet 12. § (3), 13. § (4), 18. § (2) bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (3),
12. § (6), 12. § (4) bekezdés b./ pontja alapján elfogadja a 2007. március 29-i munkaterv
szerinti ülésének napirendjeit, azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Nyílt ülésen:

1. Beszámoló a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok teljesítéséről
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

2. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési
programja aktualizálására és a 2006. évi megvalósulásról szóló tájékoztató
elfogadására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

4. Előterjesztés a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság 2007. évi
üzleti tervének jóváhagyására
Előadó: Farkasházi István ügyvezető
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5. Előterjesztés az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendelet
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

6. Előterjesztés az általános iskolákban a kötelezőfelvételi kötelezettség teljesítése után
fennmaradó helyek sorsolás útján történőbetöltésével összefüggésben a sajátos helyzet
meghatározásának elveiről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

7. Előterjesztés egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendeletek módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

9. Előterjesztés a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
gyermekvédelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR. sz.
rendelet módosításra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

10. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005.(VI.30.) KR. rendelet módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

11. Előterjesztés a megyei bírósági, munkaügyi bírósági, valamint a városi bírósági
ülnökök megválasztására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

12. Előterjesztés az egyes szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak
módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

13. Előterjesztés a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

14. Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Alapító Okiratának
módosítására
Előadó: Szabó István alpolgármester

15. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerének szakmai és gazdaságossági vizsgálatáról szóló összegzés és az
ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslat elfogadására (II. forduló)
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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16. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
fogorvosi ügyeletének megszervezésére
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

17. Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletében kiírt könyvtári
állománygyarapító pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önerő
biztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

18. Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletében kiírt támogatási igény
benyújtására és ahhoz szükséges önerőbiztosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

19. Előterjesztés a Szolnoki Művésztelep működtetésére
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

20. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítési eljárására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

21. Előterjesztés a szakképzési fejlesztési terv megvalósításáról szóló együttműködési
megállapodás jóváhagyására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

22. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra szóló
Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervében meghatározottak végrehajtására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

23. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulásban való részvétel
megszüntetésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

24. Tájékoztató az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonalának tervezéséről
Előadó: Szabó István alpolgármester

25. Tájékoztató a közgyűlés bizottságainak 2006. évben végzett ellenőrzései
tapasztalatairól
Előadók: az érintett bizottságok elnökei

26. Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében,
Szolnok, Tiszaliget 9735 hrsz. területen műfüves labdarúgó pálya kialakítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

27. Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadók: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
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28. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Zárt ülésen:

29. Határozati javaslat a Szigligeti Színház igazgatói pályázatának eredménytelenné
nyilvánításáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

30. Előterjesztés a Szolnoki Logisztikai Szolgáltató Központ üzemeltetésre vonatkozó
szerződések elfogadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

31. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok edzés és versenyzés céljára történőrendszeres
használatára
Előadó felkérésre: Rózsa József ügyvezető-igazgató

32. Előterjesztés a Szolnok, Tiszaliget 9727/1 hrsz-ú ingatlan (teniszpályák)
hasznosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

33. Előterjesztés a Szolnok, Széchenyi krt. menti 9678/36 hrsz-ú, 3797 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésűingatlan megvásárlására benyújtott pályázat
elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

34. Előterjesztés a szolnoki 1428/31 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1389 m2
nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

35. Előterjesztés önkormányzati érdekből történőlakások bérbeadására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

36. Előterjesztés fellebbezések elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
képviselők, helyben
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Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy napirend előtti kérdést nyújtott be az SZMSZ 31. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közgyűlést megelőző2. munkanap
12,00 órájáig: Bozsányi István, Bagdi Sándorné, Dr. Somodi László, Palla Béla, Dr. Póta
Sándor, Dr. Szegedi Károly, Dr. Bozó Andrea, Radócz Zoltán, Vörös Ádám, Jánosiné Dr.
Bene Ildikó, Dr. Kovács László.

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a benyújtott kérdések a képviselők
részére az ülés előtt kiosztásra kerültek.

Szalay Ferenc: A január 25-i közgyűlésen Dr. Somodi László képviselőnapirend előtti
kérdést tett fel, melyről Szabó István alpolgármester úgy nyilatkozatot, hogy írásban ad
választ. Az SZMSZ 31.§ (5) bekezdése értelmében „A választ a következőmunkaterv szerinti
ülésen ismertetni kell, amennyiben a kérdés feltevője, vagy a válaszadó kéri.” Képviselőúr
betegsége miatt a februári közgyűlésen nem tudott részt venni, ezért érdeklődött, hogy
kívánja-e a januári közgyűlésen feltett kérdését ismertetni.

Dr. Somodi László: Kérte a válasz ismertetését.

Szabó István: A több mint egy hónapja áthelyezett autóbusz-állomással kapcsolatosan
elmondta, hogy a gyakorlat beigazolta, hogy a kezdeményezések sikerültek. A Jászkun Volán
Rt. időközben módosította az elképzelését, melynek értelmében a két helyközi ideiglenes
autóbusz-állomásról – a vasútállomásról és a Várkonyi térről – az utasok a helyközi bérlettel
igénybe vehetik a városi járatokat. Ennek következtében konszolidálódott a helyzet az
autóbusz-pályaudvar építésének időszakában. Az utasok többletszolgáltatásként kapták, hogy
aki a két ideiglenes decentrum között átszállás céljából kíván utazni, azok számára külön
autóbuszokat is beállítottak. Véleménye szerint a helyzet konszolidált, panasz a
szolgáltatással kapcsolatosan az elmúlt időszakban nem merült fel.

Dr. Somodi László: Megköszönte és elfogadta a választ.

Szalay Ferenc: A február 22-i közgyűlésen napirend előtti kérdést tett fel képviselőcsoport
vezetőjeként Csák László, illetve képviselőcsoportba nem tartozó képviselőként Tóth Ferenc
képviselő. Mindkét kérdésre a válaszadás írásban, a képviselők részére átadásra került.

Elsőként érdeklődött Csák László képviselőúrtól kéri-e a válasz ismertetését.

Csák László: Eltekint a válasz ismertetésétől.

Szalay Ferenc: Ismertette a közgyűléssel, hogy a válasz 1-6 oldala a projektről szól, a 7.
oldal pedig, hogy kik a felelősek a végrehajtásért, milyen ütemezés van. A hivatal
átszervezése nem érinti a fejlesztésben résztvevőszemélyeket, tehát biztonságban van a
projekt.

Érdeklődött Tóth Ferenc képviselőúrtól kéri-e a válasz ismertetését.

Tóth Ferenc: Az írásos választ elfogadta és megköszönte a gyors intézkedést.
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Bozsányi István: Az új buszpályaudvar építése a belváros fogalmi rendjét jelentősen
megváltoztatta. A biztonságos gyalogos közlekedés megteremtéséhez szükséges lenne új
átkelőhely létesítése. Kérdése: mikorra várható a korábban beígért Gárdonyi út végén létesülő
zebra kiépítése?

Szabó István: A hivatal a hatósági eljárást elindította, amennyiben a hatóság az engedélyt
megadja az ideiglenes gyalogátkelőhely kiépítésére azonnal sor kerül.

Bozsányi István: A választ hatósági eljárás miatt elfogadja, viszont szükségesnek tartaná a
folyamat meggyorsítását. A korábbi közgyűléseken napirend előtti kérdéseket tett fel
buszpályaudvarral kapcsolatban, ahol a mai napig újabb problémák vetődnek fel – időjárás
miatt az út koszolódása, fakivágások. Lakossági fórumot kezdeményezett a jövőhétre, a
buszpályaudvar környékét érintőkérdésekkel kapcsolatban.

Szalay Ferenc: A fórumot hasznosnak találja, és biztosította Bozsányi Istvánt a személyes
megjelenéséről.

Bagdi Sándorné: 2007. március 19-24-ig egy hetes betegségmegelőző lakossági
szűrőprogramot bonyolítottak le „Tiszta szívvel Szolnokért” címmel, melyen minden
érdeklődőszolnoki lakos díjmentesen vehetett részt. Választókörzetéből kapott információi
alapján az ingyenes szűrővizsgálatokat igénybevevőszolnokiak köszönetét tolmácsolta a
szervezőknek, a közreműködőegészségügyi dolgozóknak. Kérdése: lesz-e folytatása a
programnak? Van-e lehetőség a program rendszeressé tételére, illetve a szolgáltatások
bővítésére?

Szalay Ferenc: Egy olyan programról van szó, amilyen még nem volt Szolnokon. A program
lebonyolítása Jánosiné Dr. Bene Ildikónak és Dr. Kovács László képviselőknek köszönhető.
Kérte Jánosiné Dr. Bene Ildikót, hogy mondja el a program alatt szerzett tapasztalatait.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Nagy örömére szolgált, hogy az érdeklődés nagy volt a program
iránt, több mint 2000 vizsgálatot végeztek el. A vizsgálatok általános véleményezéséről,
szakmai szempontból a szakorvos kollégák jelenlegi munkájáról a szolnoki lakosoknak
„tudnak egy képet adni”. Véleménye szerint a városban lakók jó szívvel vették a szolgáltatást.
Szeretné, ha ez egy olyan kezdeményezés lenne, ami minden évben megismételhető, illetve a
tapasztalatok alapján kibővíthető.

Bagdi Sándorné: Megköszönte, és elfogadta a választ.

Dr. Somodi László: A távhőszolgáltatással kapcsolatos joganyag áttekintése után,
megállapította, hogy az önkormányzat, mint árhatóság számára nincs kötelezőforma előírva a
jogszabályok által a kötelezőalapdíj megállapítására. Az alapdíj megléte azt eredményezi,
hogy nem teljesül a 2005. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdésének azon követelménye,
hogy a távhődíjat úgy kell megállapítani, hogy ösztönözzön a takarékoskodásra. A Magyar
Demokrata Fórum álláspontja az, hogy a jelenlegi helyzet nem igazságos és ezen változtatni
kell, különös tekintettel arra, hogy mindenki érdeke lenne, hogy a távhődíj teljes mértékben
igazodjon a ténylegesen elfogyasztott hőmennyiséghez. Az alapdíj a lakások légköbmétere
alapján került meghatározásra és amennyiben a fogyasztó takarékoskodik, annál nagyobb
mértékben jelenik meg a fizetendőhődíjban az alapdíj, vagyis az el nem fogyasztott
hőmennyiség után járó díj.
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Kérdése: az elkövetkezendőfűtési szezonban - 2007-2008-as időszakra vonatkozóan - az
önkormányzat tervezi-e a jelenlegi rendelet módosítását úgy, hogy az alapdíj megállapítása
igazodjon a tényleges hőfogyasztáshoz?

Szabó István: A közelmúltban az önkormányzat kétszer foglalkozott a fűtési rendszerrel, a
fűtési költségekkel, illetve azok tarifájával. Az általános költségeket, a hálózat-fenntartási
költségeket tartalmazó alapdíjat, annak a mértékét a közgyűlés állapította meg 4,8%-kal. Ezt
követően az energiaárak változásának megfelelően kormányzati döntés következtében a
hődíjak mértékével foglakozott a közgyűlés, ahol 60%-os emelést hajtottak végre. A probléma
megközelítésének több aspektusa van, ezek közül említette az általános költségeket – hálózat
fenntartás. Ismertette, hogy az írásbeli válaszhoz lett csatolva a 2005-ben történt felmérés. A
felmérés tanulsága szerint a lakosság jónak tartotta a tarifarendszert. Tehát a tarifarendszer
módosításának meghatározásához a közös képviselők ismételt megkeresése és megkérdezése
lenne szükséges. Véleménye szerint erre 2007-2008-as fűtési szezont megelőzően kerülhet
sor. Célszerűnek tartaná, ha a témában ismételten írásban válaszolna.

Szalay Ferenc: A 2005-ben történt felmérések eredménye azt mutatta, hogy az érintettek
95%-a nem támogatta az elképzelést.

Dr. Somodi László: Nem fogadta el a választ, mert a felmérések mást mutatnak, mint a
távhővel rendelkezőlakásokban lakók véleménye.

Palla Béla: Szolnok városában a hó eltakarítására elkülönített pénzekből az enyhe téli
időjárásnak köszönhetően csak a készenléti szolgálat fenntartását kellett finanszírozni. Más
városok híradásaiból értesült, hogy az így megtakarított pénzt a városok polgárai érdekében
használták fel. Kérdése: Szolnok város vonatkozásában mekkora nagyságrendű ez a
megtakarítás? Milyen elképzelése van a városvezetésnek a megmaradt összeg
átcsoportosítására, felhasználására?

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy a szerződés ezen része, két tételből áll. Az egyik a fix része,
amely magában foglalja a síkosság-mentesítőanyag beszerzését, a célgépek felkészítését,
működtetését, erre akkor is előkell készülni, ha nincs hó. A másik az üzemeltetési költség,
amely az időjárástól függően alakul. A fix költség 22 millió 763 ezer 780 forint, az
üzemeltetési költség 2 millió 979 ezer 447 forint. A keret összesen 25 millió 743 ezer 227
forint. 2007-re a köztisztasági feladaton belül a téli hó eltakarításra 42 millió forint költség
került tervezésre. Szeretné, ha a megtakarításnál a város köztisztasági megtakarításán belül
tudnának plusz feladatokat ellátni belőle – példaként említette: illegális hulladéklerakók
eltakarítása, lomtalanítási akció kibővítése, Tisza park rendbetétele.

Palla Béla: Megköszönte a választ és elfogadta. Egyetértett a célokkal.

Dr.Póta Sándor: A Tiszaliget „mentetlen” területével kapcsolatban tett fel kérdést. A Tisza
áradásakor ezt a területet elönti a víz, a nyúlgát, a víz emelkedésekor elbontásra kerül.
Véleménye szerint, amikor levonul az árhullám, akkor sokkal hamarabb igénybe lehetne
venni az üdülőtelkeket a tulajdonosoknak, ha megoldanák a maradék víz elvezetését, és minél
hamarabb helyreállítanák a nyúlgátat. Kérdése: a nyúlgát helyreállítása kinek a feladata?

Szalay Ferenc: Elmondta, hogy ezt a területet valóban egy nyúlgát védi. Ez a nyúlgát 7
méteres vízszintig kell, hogy védjen.
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A nyúlgát állapota nagyon gyenge. A 5½,-6 méternél – mivel sok helyen hiányos ez a gát –
elengedi a vizet, ezért nem véd olyan szinten, ahogy tervezte a kivitelező, tervező– mely a
KözútkezelőKht. volt 1989-ben. A gátat sem a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, sem
az önkormányzat nem vette át, mert nem árvízi fővédmű. Így most nincs kezelője a
védműnek. El kell dönteni, hogy mi lesz vele, átveheti az önkormányzat, és saját költségén
felújíthatja, vagy a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal lehet tárgyalásokat kezdeni az
ügyben. Az önkormányzatnak a nyúlgát kérdésében nincs kötelezettsége. Javasolta, hogy Dr.
Póta Sándor kezdje el az egyeztetéseket az önkormányzaton belül, vagy a Közép-Tisza Vidéki
Vízügyi Igazgatóságnál.

Dr. Póta Sándor: Elfogadta a választ, és kezdeményezni fogja, hogy legyen gazdája a
nyúlgátnak.

Dr. Szegedi Károly: A Szolnok ispán krt. 7., 9., és 11. szám alatti lakóházak előtt a Zagyva
part felől fekvőparkolókban évek óta tarthatatlan helyzet alakult ki. A fizetőparkolás
bevezetésekor ez a terület nem lett bevonva a parkolási díjköteles övezetbe, aminek
következtében elterjedt, hogy ott díjmentesen lehet parkolni, ezért aki a városközpontban
intézte az ügyét az ott parkolt. A lakosok személyesen, és az őképviselői közreműködésével
kérték, hogy fizetőparkoló legyen ez a terület. Legutóbb azt a választ kapta, hogy készül a
parkolási rend felülvizsgálata, és ennek keretében megoldódik az ott lakók gondja. Kérte
Szalay Ferenc polgármestert, hogy tájékoztassa, mikorra remélhetik az ott lakók a bajuk
orvoslását.

Szabó István: Korábban már foglalkozott az önkormányzat ezzel a kérdéssel. A Remondis
Szolnok Zrt. és az önkormányzat felmérte a városban a közterületeket, ahol további
parkolókat lehet létesíteni, és abban szerepel a Szolnok ispán krt-i parkoló is. Időközben
készült költségkalkuláció, amelynek értelében 5½,-6 millió forintba kerülne a rendszer
kibővítése automata felszerelése, felfestés, burkolatjavítási munkák. Aggódik a szolgáltató,
hogy a város központjától bizonyos távolságra lévőparkolóhelyek bevonása során, belátható
időn belül megtérülne-e ez a beruházás. Az egyeztetések jelen pillanatban, ebben a
stádiumban vannak. A város vezetése részéről elmondta, hogy az önkormányzatnak
szándéka, hogy a parkolóhelyek bővítésére sor kerüljön. Dr. Szegedi Károly türelmét kérte
addig, amíg a Remondis Szolnok Zrt-vel meg tudnak állapodni, vagy esetleg új parkoló
társaságok bevonása mellett határozza el magát az önkormányzat. Pontos határidőt nem tudott
mondani.

Dr. Szegedi Károly: A választ nem fogadta el, mert több mint egy éve írásban is jelezte
kérését. Már akkor is kifejtette, hogy nem tudja elfogadni a dolog megközelítését. A fizető
övezetek nem a nyereség miatt lettek kialakítva, hanem azért, hogy a városnak a belső
közlekedése, a parkolása megoldódjon. Véleménye szerint a Remondis Szolnok Zrt. és a
város is nagy jövedelmet szerez a parkolásból.

Szalay Ferenc: Elmondta, hogy több, mint egy évvel ezelőtti időt említett Dr. Szegedi Károly
a reagálásában. Akkor sem tudták megoldani, most sem, ahogy Szabó István alpolgármester
elmondta, próbálja az önkormányzat a problémát megoldani.

Dr. Bozó Andrea: 2007. február 22-i testületi ülésén elfogadta Szolnok városára vonatkozó
fejlesztési koncepciót és a 2007-2008-as évekre vonatkozó akciótervet. Kérte Szalay Ferenc
polgármestert, hogy tájékoztassa arra vonatkozóan, hogy az eltelt időszakban az EU források
elérhetőségeinél észlelhetőbizonytalanság mennyiben nehezíti az akciótervben szereplő



15

projektek előkészítését, későbbi végrehajtását, illetve mely projektek végrehajtására nyílhat
mód 2007-2008-as kezdéssel, figyelembe véve a bizonytalan finanszírozási környezetet.

Szalay Ferenc: Amikor a fejlesztési akcióterv készült, akkor az információk szerint – amelyet
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az Országos Sajtó közreadott – arról szóltak a hírek,
hogy legkésőbb 2007. februárjára minden operatív program – ágazati és regionális – meg fog
nyílni. Különbözőorgánumokban azt lehetett olvasni, hogy 2007. júniusra, júliusra várható, a
pályázati lehetőségek megnyílása. Áprilisban meg fog nyílni továbbá a régióban a
gazdaságfejlesztőrésze az operatív programnak, illetve az akadálymentesítéssel foglalkozó
rész. Ez csekély lehetőség ahhoz képest, amit a hét évre a tervek szerint a közel 800 milliárd
forintos forrást biztosíthatna. Ebből következik, hogy 2007. évben nagy valószínűséggel nem
tud a város forráshoz jutni. A fejlesztésekre 2008-ban lesznek csak források, ezért a
fejlesztések csúszni fognak. Arról is beszámolt, hogy Szolnok városának kevés
előkészítettségi állapotban lévőprojektje van, amit bármely pályázati lehetőség megnyílása
esetén közvetlenül benyújtható lenne. Az elmúlt időszakban, a legutóbbi Regionális
Fejlesztési Tanács ülésén az egyedi nagy projektekről esett szó. Azok a projektek, amelyek
ebbe - az egyedi körbe bekerülnek, azok kiemelt projektjei lesznek a régiónak, megyei,
települési szintre lebontva. A város, a „Szolnok a Tisza fővárosa” turisztikai fejlesztési
programot tervezte gyaloghíddal, sportuszodával, termálfürdővel, rekreációs központtal,
szállodaépítéssel vállalkozói innovációs bázissal, a Mester úti laktanya rehabilitációjával,
szociális bérlakással, parkkal, lakóövezettel, sportlétesítményekkel, illetve kétszintű
közlekedési csomópont leágazás kiépítésével - a Cora, Szandai rét elkerülő út -
megvalósításával.

Dr. Bozó Andrea: A pályázati pénzek csúszása Szolnok városának még jól is jöhet, hiszen
2008-ban már előkészített kész tervekkel tud pályázni a város. Nemcsak az akcióterv, hanem
más fejlesztési terv elfogadása során is a közgyűlés előtt téma volt hogy nincs olyan pályázati
terv, amelyet előtudna venni a város. Véleménye szerint most el lehet készíteni ezeket a
terveket.

Radócz Zoltán: A Magyar Köztársaság költségvetésében a régióknak biztosított
decentralizált forrásokra az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján két
pályázati ablak nyílt meg 2007. március 5-én. Az elsőpályázati ablak a korábban megyei
decentralizált forrásokat pótol, a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására,
mintegy 312 millió forintos pályázati lehetőséget biztosít. Köztük iskola, óvoda, tanterem,
tornaterem korszerűsítésére. Az elmúlt években ugyanilyen megyei decentralizált forráshoz
Szolnok város Önkormányzata mindig pályázott. Véleménye szerint Szolnok a régióból a 312
millió forintból 30-40 millió forintot sikeresen pályázhatna, mint megyei jogú város és a
költségvetésben lévőmintegy 50 millió forint forrás kiegészülhetne ezzel az összeggel.
Április 16-áig kell benyújtani a pályázatot, ezért nem érti miért nem készült erről
előterjesztés. Ugyanilyen fontos pályázati ablaknak tekinti az Észak-alföldi régióban, hogy
megjelent 2007. március 5-én a települési önkormányzatok szilárd burkolatú közterületi utak
felújítására vonatkozó keret, ez 334 millió forint, melyből Szolnok város 30-40 millió forintra
pályázhatna. Megnézte Szolnok város elfogadott 2007. évre vonatkozó útfelújítási
programját, amelyből tavaly egy utat valósítottak meg, kilenc út vár 2009-ben a
megvalósításra. Erre a pályázati határidő2007. április 16. Mind a kettőpályázatot nagyon
fontosnak tartja. 2007. február 28-án már tudható volt, hogy ilyen pályázati ablak van, nem
tudja, hogy egy hónap alatt miért nem sikerült előterjesztéseket készíteni ebben a témában.
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Szalay Ferenc: Tájékoztatásul elmondta, április 12-én rendkívüli közgyűlés lesz, többek
között a pályázatok elfogadásához szükséges önerőbiztosítása, a pályázatok miatt. Jelenleg
két lehetőség van: egészség, gép és műszerbeszerzésre fog pályázni a város. Tájékoztatta
Radócz Zoltánt, hogy pályázatonként 50 millió forint igényelhető, 60%-os az intenzitás, a
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság végzi az előkészületi munkákat. Az útfelújításos
pályázatnál a Műszaki Igazgatóság készíti el a Kőrösi út felújítását, itt a támogatás nagysága
50 millió forintot nem haladhatja meg. Kérte Radócz Zoltán együttműködését és megköszönte
a figyelemfelhívást.

Radócz Zoltán: Elmondta, hogy minden fórumon támogatni fogja Szolnok város pályázatait,
hiszen fontosnak tartja a pályázatok sikerességét. Nem tudja elfogadni Szalay Ferenc válaszát,
mert egészség, gép-, műszer beszerzésre is lehet pályázni a HŐF CÉDE pályázatokban, de
sokkal súlyosabbnak találja azt, hogy február 28-a óta el lehetett volna olyan műszaki
dokumentációkat készíteni, ami iskola, óvoda felújítására vonatkozik. Érdemesnek találja
megnézni a költségvetés tervezéséhez kiküldött anyagokat, melyben vannak azonnal
megvalósítandó felújítások – fűtéskorszerűsítés, tető felújítás – amelyek azonnali
beavatkozásokat igényelnek, ezekre sokkal könnyebben lenne pályázni. Véleménye szerint az
önkormányzat nem lépett időben és nem készített ilyen felújítási dokumentációkat. A
települési útfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy nem a Kőrösi út felújítása lenne a
legfontosabb. Van egy felújítási koncepció, amely 2007. évre vonatkozóan nem tartalmazza
ezt az utat. Jobb lenne, ha az útfelújítási program szerint gondolkodna az önkormányzat.

Szalay Ferenc: Ha Radócz Zoltán pontosan ismerné a pályázatok kiírását, akkor - pl.:
útfelújítás – tudhatná, hogy egybefüggőutakról szól ez a pályázat. Ez a kérdés határozza meg,
hogy mire lehet pályázni.

Dr. Bozó Andrea: Az ügyrendi véleményében kifejtette, hogy Radócz Zoltán nem a
közgyűlés előtt kiosztott kérdését ismertette, hanem a pályázatokkal kapcsolatos témakört írta
körül.

Dr. Szakali Erzsébet: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a kérdést feltevőaz
írásban benyújtott kérdés tartalmát a közgyűlésen maximum 3 percben ismertetheti. Nem kell
szó szerint az írásban benyújtott kérdést ismertetni. Többször elhangzott a mai közgyűlésen,
hogy a kérdésfeltevőa kérdésre adott választ nem fogadja el. Az SZMSZ úgy szól, hogy a
kérdésre a kérdezett, vagy a válaszadásra kijelölt személy a napirendi pont tárgyalása előtt
köteles válaszolni, legfeljebb 3 percben. A képviselők a választ követően egy alkalommal
legfeljebb 1 percben reagálhat a válaszra. A reagálás tartalma lehet az is, hogy nem fogadja el
a választ. Kérdezni bármikor kérdezhet a képviselő, egyedül az interpellációnál van az a
megszorítás, hogy a közgyűlés szavaz az interpellációra adott válasz eldöntéséről. Tehát a
képviselőa kérdése tartalmát ismertetheti, nem szükséges, szó szerint ismertetni az írásban
benyújtott kérdést.

Dr. Kovács László: A közalkalmazotti szférában bekövetkezett elbocsátások miatt rendkívül
fontos kérdés az új munkahelyek létrehozása, illetve ennek elősegítése. Kérdése: a svájci
vonatgyártó céggel – Stadlerrel – hol tartanak a tárgyalások? Az Ipari Park megtekintése után
a Stadler cég vezetői hogyan nyilatkoztak? Hogyan látja a Stadler cég Szolnokra való
településének esélyeit?
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Szalay Ferenc: 2007. március 28-án Szolnok járt a Stadler képviseletében az igazgatóság
elnökhelyettese, illetve Dunai úr a pusztaszabolcsi karbantartó részleg elnöke. Már a sajtóban
is lehetett olvasni, hogy Szolnok „behozta” Székesfehérvárt az ajánlatával. Elmondták, hogy
még azért nem tudtak dönteni, mert a februári közgyűlésen született telekár ajánlat
elgondolkodtatta őket. Április 10-e után várható – amikor a MÁV részéről az új 30
motorvonatos tender kiíródik – a döntés. Véleménye szerint az önkormányzat mindent
megtett annak érdekében, hogy a cég Szolnokra települjön.

Dr. Kovács László: Megköszönte a választ. Reméli, hogy a jól elvégezett aprólékos munka
meghozza a gyümölcsét. Szolnok város ipari szerkezetébe nagyon illene egy ilyen vonatgyár.
Bízik benne, hogy ide fog jönni a Stadler cég.

Vörös Ádám: Értetlenül állt az oktatási bizottság azelőtt a színjáték előtt, amit Dr. Szikora
János leköszönőszínházigazgató mutatott be a bizottság március 21-i ülésén. A napirend
szerint az igazgató a színház 2006. évi munkáját értékelte volna, azonban annak méltatlanul
rövid bemutatása mellett a színház művészi munkájába politikai kérdéseket fűzött. Szolnok
városában igazán nagy színházi értéket teremtőSchwajda Györgyöt és az új pályázatokat
bíráló bizottság tagjait is támadta. Álláspontja szerint nem megengedhetőhangon minősítette
az oktatási bizottság és közgyűlés tagjait. Kérdése: megengedheti-e magának egy városi
intézmény vezetője ezt a magatartást?

Dr. Szegedi Károly: Az elhangzott kérdés kapcsán el kell dönteni, hogy szabad-e egyáltalán
ilyen jellegűügyet tárgyalnia a közgyűlésnek az érintett jelenléte nélkül?

Dr. Szakali Erzsébet: Elmondta, Vörös Ádám kérdése nem a ma tárgyalandó napirendhez
kapcsolódik. A Szigligeti Színház igazgatója az oktatási bizottság ülésén beszámolt a színház
tevékenységéről. A beszámoló kapcsán az igazgató a bizottság tagjai előtt olyan kijelentést
tett, amelyet a bizottság tagjai ott is nehezményeztek. Ez a kérdés, nem a zárt ülés kertében
tárgyalandó napirendek közé tartozik.

Szalay Ferenc: Elmondta, hogy a véleménynyilvánítás jog alkotmányos jog, hogy ez mikor
sérti a törvényt azt, a törvény szabja és határozza meg. A véleménynyilvánítás nem sértheti
mások személyes jogait, ezért ha Dr. Szikora János büntetőtörvénykönyvbe ütközőt mondott,
akkor felelősségre vonják. Felkérte Dr. Szakali Erzsébetet, hogy foglaljon állást ez ügyben,
és őarról a közgyűlést tájékoztatni fogja.

Dr. Szakali Erzsébet: Dr. Szegedi Károly ügyrendi kérdésére válaszolva elmondta, hogy a
személyes érintettség az SZMSZ szerint a képviselőkre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.
Több olyan téma van a közgyűlés nyílt ülésein, amikor éppen a jelen nem lévőről tárgyal a
testület.

Szalay Ferenc: Elmondta, - a televízióban látta, - hogy Dr. Szikora János viselkedése
párthovatartozás nélkül felháborította a képviselőket. A vizsgálat elindult, lezárása után
pontosan fogja tudni, hogy mi történt, és mit kell tennie.

Vörös Ádám: Megköszönte a választ. Tudja, hogy ilyen téren egy közszereplőnek többet el
kell viselnie, mint egy átlag embernek, de úgy gondolja, hogy Dr. Szikora János túl ment egy
határon és mielőtt gyakorlattá válik, gátat kell szabni az ilyen típusú viselkedésnek.
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Jánosiné Dr. Bene Ildikó: A Pozsonyi úti gyalogos-átkelőhely problémája kapcsán kérdezte,
hogy a kerékpárút nyomvonalának megfelelően a gyalogos-átkelőhely létesítése a kerékpárút
megkezdésétől függetlenül korábban lehetséges-e? Az ott élők folyamatosan panaszkodnak,
nagy a gépjárműforgalom és balesetveszélyes a terület.

Szabó István: A kérdésben említett kerékpárút kiépítése folyamatban van, bár a kivitelezési
munkák még nem kezdődtek meg. 2007. augusztusában, szeptemberében a kerékpárút el fog
készülni. Ettől függetlenül megnézte a helyszínt és megítélése szerint a közvilágítás
megfelelő, tehát egy ideiglenes gyalogos átkelőhely kiépítésének annyi akadálya van, hogy a
hatóságtól az engedélyt megkapja az önkormányzat.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Megköszönte, és elfogadta a választ.

Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy az SZMSZ értelmében a képviselőcsoportok vezetői,
illetve a képviselőcsoportba nem tartozó képviselők sürgős, halaszthatatlan választ igénylő
ügyekben egy-egy kérdést tehetnek fel.

Csák László: Ismertette, hogy 2006-ban a sportpálya felújítási program részeként került
kialakításra a Bálvány úton egy füves, kisméretűlabdarugó-pálya. Miután az elhúzódó
munkák miatt ezt 2006. ősszel nem lehetett átadni, ezért idén kell megtenni. Kérdése: mikor
történhet meg a füvesítés, a hibák kijavítása? Mikor kerülhet fel kapu a labdarugó-pályára? Ki
fogja gondozni, kezelni a pályát, mert a kiépítés úgy történt meg, hogy el van látva
locsolórendszerrel?

Szalay Ferenc: Elmondta, hogy Csák László kérdésére írásban kap választ.

Csák László: Elmondta, hogy a számítógépéről a kérdést, hétfőn 16 óra 30 perckor küldte el,
de nem találja a többi napirend előtti kérdés közt.

Szalay Ferenc: Válaszként elmondta, hogy ha fel tudott volna készülni a kérdésre, akkor
válaszolt volna rá.

Dr. Kovács László: Véleménye szerint Szolnok belvárosa közlekedésének megoldása egy új
Tisza híd építése lenne. Erről a civil szervezetek tárgyaltak. Kérdése: tud-e valamilyen
tájékoztatást adni erről Szalay Ferenc polgármester?

Szalay Ferenc: Tóth Ferenc képviselőa híd ügyében járt a minisztériumban, ezért felkérte,
hogy válaszoljon a kérdésre.

Tóth Ferenc: 2007. március közepén egy civil delegáció részt vett Felsmann Balázs
infrastruktúra fejlesztésért felelős szakállamtitkárnál folyatatott megbeszélésen. Három
témakörben folytattak megbeszélést. Az egyik a repülőtér polgári hasznosítása, a másik a
MÁV ingatlanok – Indóház, MÁV strand kérdése -, a harmadik Szolnok közlekedését
befolyásoló Tisza híd kérdése. Szolnok repülőtér vonatkozásában lekerült a napirendről az EU
támogatása, így nem lesz lehetőség a fejlesztésre. Felsmann Balázs a MÁV ingatlanok
vonatkozásában ígéretet tett, hogy segíti a tárgyalást, - amit a város vezetése már elég
intenzíven folytat a MÁV strand és az Indóház kapcsán - a MÁV illetékes vezetőivel. A Tisza
híddal kapcsolatban tájékoztatást kaptak a 4-es műút kapcsán biztosított járműforgalomról.
Legjobb esetben a 2013-as ciklus végére az engedélyköteles tervek szintjéig juthat el, majd a
következőciklus vége felé lehet ott egy átmenőforgalmat levezénylőTisza híd.
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Felhívták Felsmann Balázs figyelmét, hogy a debreceni út és a 4-es út kereszteződésében
eléggé veszélyes csomópont alakult ki, ezért ígéretet kaptak körforgalom, vagy lámpás
rendszer kidolgozására. Szolnok Tisza híd kapcsán egyértelművé vált, hogy a városnak egy
belvárosi hídra lenne szüksége. Felsmann Balázs felhívta a civil delegáció figyelmét arra,
hogy Szolnok belvárosában egy új Tisza híd létesítése érdekében összefogásra lenne szükség
– Szolnok lakossága és vezetése között -. A Tisza híd bővítésének lehetőségét meg kell
vizsgálni.

Dr. Kovács László: Megköszönte a tájékoztatást. Egyetértett a meglévő Tisza híd
bővítésének, és az új Tisza híd létesítésének vizsgálatában.

Szalay Ferenc: Javasolta, hogy a tárgyalásokat írásban rögzítsék.

I. napirendi pont:
Beszámoló a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok teljesítéséről

Szalay Ferenc: Kérte az előterjesztés 3. oldal 3. bekezdés második sorában a „közcélú” szó
törlését, illetve a harmadik sorban a terepgondnok számát 2 főre javítani. Kérte a pontosítást az
előterjesztés részének tekinteni.
A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport bizottság, amely
támogatja a beszámoló elfogadását.

K é r d é s:

Dr. Füle István: Az előterjesztés 3. oldalán szerepel az, hogy „Roma Integrációs keretből a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 4 főközcélú foglalkoztatására 544.320,- Ft”. Kérdése:
ez milyen viszonyban van a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésében
meghatározott Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 főfoglalkoztatásával?

Versitz Éva: Az előterjesztésben szereplőfoglalkoztatásra szánt összeg független attól a
költségvetési tételtől, amely a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéseként
megjelenik a költségvetési rendeletben.

V é l e m é n y e k:

Dr. Füle István: Évek óta megtárgyalja a képviselő-testület a munkanélküliséggel
kapcsolatos jelentését. Ebben az évben kevesebb visszhangzott váltott ki. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a valós foglalkoztatási helyzetre egy-egy ilyen jelentés – ami alapvetően a
regisztrált munkanélküliekkel foglalkozik, illetve az azokkal való foglalkozás kereteit veszi át
– nem utal. A foglalkoztatási problémák jelentős részét az elmúlt 1½ évtizedben a
munkanélküliek regisztrálásával oldják meg. Sokan a munkanélküliség problémáját rokkant-
nyugdíjaztatással rendezi, vagy valamilyen inaktív kategóriába kerülnek. Tehát a valóságos
probléma több mint, ami az előterjesztésben megfogalmazódott.
Véleménye szerint, kiemelten kell foglalkozni a nem regisztrált munkanélküliekkel. Egyetért
azzal a javaslattal - az előterjesztésben megtalálható -, amely egy foglalkoztatási kerekasztal
létrejöttét szorgalmazza. Mivel a Megyei Munkaügyi Tanácsok megszűntek, ezért a probléma
kezelése bizonyos szempontból elkerült Szolnoktól, ezért Szolnoknak hatékonyabban és
erőteljesebben kell a munkanélküliség kérdésével foglalkozni. Elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Dr. Nagy Rózsa: Jó színvonalúnak és tényfeltárónak tartja az előterjesztést. A leépítések
törvényi szabályozásánál bekerült egy olyan pont, hogy az üres álláshelyeket a
munkáltatóknak jelezni kell a munkaügyi központok felé. A munkaügyi központ dolgozói
meg tudják erősíteni abban, hogy ennek a bejelentési kötelezettségnek a munkáltatók nem
tesznek eleget. Ez nagy problémája a rendszer működésének, mert semmilyen szankció nem
társul a be nem jelentett üres munkahely bejelentéséhez. Véleménye szerint a munkaügyi
központokon keresztül közelebb lehetne hozni a munkaerő-keresletet a kínálattal. Felhívta a
képviselők figyelmét a pályakezdők problémájára. Rendszerváltás után a pályakezdők
viszonylag nagy számmal voltak jelen, a jelenlegi adatok szerint a pályakezdő
munkanélküliek között a szellemi foglalkozásúak most már többen vannak. A szellemi
foglalkozásúak több mint a fele egyetemet, főiskolát végzett pályakezdő. Megoldásként
említette a város iskolaszerkezetének átgondolását, illetve a főiskolán olyan képzés indítását,
amely megfelel a munkaerőpiac elvárásának. A pályakezdők mellett jelen vannak az alacsony
iskolai végzettségűmunkanélküliek is. Az őfoglalkoztatásuk legalább olyan problémát jelent,
mint a szellemi foglalkoztatásúak elhelyezése. Elmondta, iskolai végzettség és szaktudás
nélkül a mai világban munkát találni nem lehet. Ezért kiemelten fontosnak tartja mind a
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht., mind a Contact Munkarehabilitációs Kht.
tevékenységét, akik ennek a körnek a speciális problémáit próbálják kezelni.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Véleménye szerint rendkívül korrekt és összegzett beszámoló
készült a munkanélküliség kezeléséről. Szerinte a régiók miatt nehéz helyzet alakult ki, és
ahhoz, hogy megfelelőkoncepciója legyen Szolnok városnak – attól függetlenül, hogy
Nyíregyházán van a régió központ – a kistérségi szerepe óriási, tekintettel arra, hogy sokan
dolgoznak a városban. Sajnos a fiatal korosztályban, a diplomásoknál is nagyon nehéz az
elhelyezkedés, ezért fontosnak tartja a kerekasztal létrehozását és a kistérség együtt-
működését.

Ferenczné Teleky Éva: Egyetértett az előtte elhangzott véleményekkel és hozzátette, Dr.
Nagy Rózsa felszólalásában ahhoz a mondathoz, hogy át kell gondolni a meglévő
rendszereket, vonatkozzon az a foglalkoztatás koordinációjára, amihez ez az anyag jó
lehetőséget mutat a kerekasztal létesítésével. Rendkívül jó anyagnak találja az előterjesztést.
Bízik abban, hogy a kerekasztal további szereplőket is bekapcsol a közös gondolkodásba.

Dr. Kovács László: Nagyon jónak találja az anyagot, és számos gondolatot ébreszt benne.
Finnországban egy testvérvárosi kapcsolat erősítésén vett rész, ahol megtudta, hogy az ország
lakossága 5 millió fő, melyben 16 régió van. Véleménye szerint, Magyarország a „régiósdiba
átesett a ló túlsó oldalára”, mert a 10 milliós ország 7 régiót alkot, holott meghagyhatta volna
- 19 megyés, illetve Budapesttel együtt – a 20 régiót is, ami történelmileg és szerkezetileg
nem okozott volna ekkora felfordulást. A régiók kialakítása különböző dekoncentrált
szervezeteknél most van folyamatban - pl.: ÁNTSZ -. Szerinte működésképtelenséghez
vezetett a régiók kialakítása. A munkanélküliséghez kapcsolódóan elmondta, hogy meg
fognak jelenni a diplomás munkanélküliek. Az egészségügy átalakítása kapcsán 16 ezer aktív
ágy lesz megszüntetve, melyhez országosan 24 ezer egészségügyi dolgozó jut – ebbe orvos,
műtősnő, ápolónő, beteghordó szerepel -. A 24 ezer ember újra munkával való ellátásáról,
professzionális módon kellene gondoskodni – átképzés, munkaügyi központok létesítésével -.
Ugyanez mondható el a pedagógusokról is, akiknek a kormány az óraszám emelése mellett
kb. 10%-os létszámleépítést határozott meg. A vállalkozók adóterheinek a növekedése is a
munkanélküliek számát növeli. Fő feladatként a munkanélküliség kezelését, illetve
megállítását látja.
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Dr. Kállai Mária: Kiegészítette Dr. Nagy Rózsa és Ferenczné Teleky Éva gondolatait, azzal,
hogy az intézkedési terv 2007-2013-ig meghatározza Szolnok Megyei Jogú Város
közoktatását, melyben Szolnokon - önkormányzati szinten - először került be, a nyomon
követés bevállalása. Megköszönte a Regionális Munkaügyi Központ segítségét. A közgyűlés
a mai ülésén tárgyalja a szakképzésfejlesztéseket, melyben két kistérség - az elsősikertelen
regionális térségi integrált szakképzőközpont pályázata okán - forrást nyert egy fejlesztési
terv elkészítésére. Jelenleg nem lehet tudni Magyarországon, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv felnyíló ablakai a szakképzést milyen formációban fogják preferálni.
Elmondta, hogy a június 30-i közgyűlés újabb javaslattal fog élni a jelenlegi peremfeltételek
között a szakképzés és a középiskola átgondolásával.

Szalay Ferenc: Véleménye szerint egy fölöttük lévőrendszer olyan helyzetet alakít ki,
aminek nehéz megfelelni. Vannak olyan tényezők, amelyek meghatározzák a
munkanélküliség kérdését, és amíg a vállalkozások, cégek helyzete olyan lesz, amilyen addig
volt, az elbocsátások száma nem csökkeni, hanem nőni fog. Dr. Nagy Rózsa mondta, hogy a
munkanélkülieket nem regisztrálják, mert sokan nem is merik bevallani, hogy milyen
problémákkal küszködnek. Szolnoknak nagy felelőssége van. A Kistérségi Tanács ülésén, -
ahol 17 település vesz részt - ugyanaz látszik, amit Dr. Füle István említett. A kistelepülések –
vagy kimondják, vagy nem – nem tudnak létezni Szolnok nélkül.
Ismertette, hogy van integrált pályázat, amely az egészségügyi és szociális rendszer
fejlesztése kérdésköréről, illetve közösségi terek kialakításáról szól. Ez egy 3 milliárdos
pályázat, melyhez a 300 millió forintos önrészt és annak arányos részét nagyon kevés
település tudja felvállalni. Szolnoknak kötelessége – akár forintálisan is – átvállalni a
kistérségektől a költséget, hogy utána ott fejlesztések történjenek. Az a kérdés, hogy meddig
mehet ez a dolog. Kitért arra is, hogy a szolnoki nappali lakosság nem 76 ezer, hanem közel
100 ezer fő, tehát ennyi ember dolgozik Szolnokon. Sokat tesz Szolnok város, azért hogy a
foglalkoztatást elősegítse. A szolnoki átlagbér alacsony szinten van, az országos átlagbér
három, négyötödét éri el. Egyetért a munkaügyi központok kérdésével. Nonszensznek tartja,
hogy a munkaügyi központnak most van egy városi kirendeltsége, az eddigi igazgatóság
helyett. Nincs itt a megyei munkaügyi központ, a régióban dőlnek el a dolgok. Kiemelt
feladatnak látja a rendszeres napi kapcsolatot a munkaügyi központtal.
A főiskola campus fejlesztése sok mindenen segíthet, melynek megvalósulásán dolgozni kell.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

44/2007. (III.29.) 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
következőhatározatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok
teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja a városban működő, a civil
szervezetek 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
Roma Integrációs Programjának részét képező- a cigányság foglalkoztatására irányuló -
programok végrehajtásában.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési 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 történőmegteremtése, a roma lakosság foglalkoztathatósága, valamint a
pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében induló pályázatokat,
programokat.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a munkanélküliség
kezelésében vállalt feladatok hatékonyabbá tétele és a foglalkoztatás javítása érdekében
kezdeményezze foglalkoztatási kerekasztal létrehozását a foglalkoztatás területén
tevékenykedő civil szervezetek, a térségben lévő jelentősebb munkaadók, kis- és
középvállalkozások, az érintett munkaadói szervezetek, kamarák, a térségben található
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a szakképzés és az önkormányzat képviselőinek,
valamint a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségének a közreműködésével.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. május 31.
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsánál a térségi foglalkoztatási
koncepció elkészítését, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács támogatása
esetén koordinálja azt, és azt terjessze Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. április 30.
A koncepció Közgyűlés elé terjesztésének határideje: 2008. március 31.
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Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei

6./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a munkanélküliség
kezelésében vállalt feladatok végrehajtásáról a tárgyévet követőmárcius 31-ig számoljon be a
Közgyűlésnek.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. március 31.
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei

7./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2006. (V.25.) sz. közgyűlési határozat 2., 3.,
4., 5. pontját hatályon kívül helyezi.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Deák Miklósné kirendeltség-vezető– Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Szolnok Regionális Kirendeltség Szolnoki Kirendeltsége
Juhász Gyuláné ügyvezetőigazgató - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok
Kht.
Dr.Füle István JNSZ Megyei Munkaügyi Tanács elnöke
Varga Tamás ügyvezetőigazgató - CONTACT Munkarehabilitáció Kht.

II. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, oktatási bizottság,
valamint az egészségügyi, szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés
elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Kérte a pótlólag megküldött kiegészítést az előterjesztés részének és
tárgyalási alapnak tekinteni. Kérte továbbá az értesülnek felsorolásban a Szolnoki Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökének nevét - elírás miatt - Kozák Ferencre javítani.
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Integrációs Programja országosan is példaértékű,
egyedülálló kezdeményezés. Ez a program jól fókuszálva, nem mindent vállalva, középpontba
helyezve a lényeges dolgokat, a jogegyenlőséget, az életminőség javítását, az oktatást és
képzést, a foglalkoztatást, az egészségügyet, és egy informatikai hálózat és a kultúra
megtartásának megőrzését tűzi célul. Elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
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K é r d é s:

Dr. Füle István: Az előterjesztés 11. oldalán nem érti a következőmondatot: „A középfokú
intézményekbe való továbbjutás feltétele ma még a nyolc sikeresen befejezett általános iskolai
osztály.” Kérdése: ez elírás, vagy az előterjesztőtud valamit?

Dr. Kállai Mária: Elnézést kért az elírás miatt.

V é l e m é n y e k:

Dr. Füle István: Az anyagban olvasható, hogy erre a programra a város kb. 4 millió forintot
fordít. Véleménye szerint ez semmire nem elég, főleg nem egy ilyen program végrehajtására.
Szerinte nagyságrenddel több pénzre lenne szükségük, amit nem biztos, hogy Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kellene finanszíroznia. Az előterjesztés 9. oldal 3.
bekezdésének a mondatához, miszerint: a cigányság társadalmi integrációja csak az
iskolázottság és képzettség növelésével valósítható meg; elmondta, hogy nemcsak a cigányság
érdeke, ez egyértelműen a többségi társadalom érdeke, amely érv hiányzik az anyagból.
Amikor az érdekekről beszélnek, akkor az érdekeltséget is meg kell teremteni. Problémaként
vetette fel azt, hogy azon el kellene gondolkodni – nem biztos, hogy Szolnokon tudják
megoldani – hogyan lehetne a szülőket érdekelté tenni a gyermekek iskolába járásában.
Szolnokon van egy olyan intézmény – Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskola – amely
felvállalja a probléma kezelését, beleértve a szülők bevonását is a rendszerbe. Az
előterjesztésben olvasható, hogy a cigányság lemaradása a többségi társadalommal szemben
nőtt, mert az érettségit adó középfokú, újabban felsőfokú oktatás expanziója elkerülte ezt a
népcsoportot. Tehát nemcsak önmagában az integráció, a szocializáció szempontjából
szükséges az oktatás, hanem azért is mert egyre inkább erőteljesebb a lemaradás. Támogatja
az előterjesztést, annak ellenére, hogy nem gondolja, hogy ez az anyag fogja megoldani a
problémát.

Vincze Lajos: A programmal kapcsolatban elmondta, már két éve azt hangsúlyozzák, hogy
mennyire jó, és előremutató. Véleménye szerint, a program valódi eredménye abban van,
hogy bizonyosfajta többségi véleményeken, sztereotípiákon felül tudnak helyezkedni. Látja,
hogy nem szabad megelégedni azokkal a közhelyekkel, amelyek kimondják, az ember jogait
és alapvetőállampolgári jogait a kisebbségnek. A kisebbség elismerte az anyagban a többségi
társadalom felelősségét. Úgy gondolja, hogy a folyamatos fejlődés és az előrejutás csak azon
az úton és módon keresztül valósítható meg, amelyet az anyag tartalmaz. Szerinte egy fejlődő
társadalom fenntartásában fontos a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás és gondoskodás.

Szalay Ferenc: Fontosnak tartja az anyagot abból a szempontból, hogy foglalkozni kell vele,
de véleménye szerint nem baj, ha az anyagon keresztül kimondják, hogy a többségi
társadalomnak legalább akkora igénye a cigányság problémájának megoldása, mint magának
a cigányságnak. Ha a kisebbséggel állandó problémák, feszültségek vannak, akkor az a
többségi társadalom rovására megy. A 4 millió forint támogatással kapcsolatban elmondta,
hogy abból az összegből sok mindent nem lehet megoldani.
Szerinte, ha a Motor út és a hozzá hasonló telepek megmaradnak, akkor konzerválódik egy
olyan állapot, ami mindig „melegágya” lesz a problémának. Komoly gondok vannak a romák
elhelyezkedésével kapcsolatban, pedig számon kérhetőmunkát végeznek.
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

45/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs
Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva,
valamint a romák társadalmi integrációját elősegítőkormányzati programról és az azzal
összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III.18.) Korm. határozatban foglaltakat
figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és
aktualizálásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
beszámolót.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képezőSzolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának 2007. évre vonatkozó
Cselekvési Feladattervét, ezzel egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
28/2006. (I.26.) számú közgyűlési határozat 1. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
a Polgármesteri Hivatal igazgatói
Romaügyi Integrációs Munkabizottság tagjai, az Egészségügyi és
Szociális Osztály által
Oktatási-nevelési intézmények vezetői
Kozák Ferenc, a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke

45/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat melléklete

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ROMA INTEGRÁCIÓS
PROGRAMJÁNAK CSELEKVÉSI FELADATTERVE

1. Jogegyenlőség érvényesítése

a) A már megkezdett rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás működésének
áttekintését követően biztosítani kell a rendszeres jogsegély-szolgáltatást, lehetőleg olyan
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szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkezőszervezettel, amely elfogadott a hátrányos
helyzetűelsősorban cigány származású lakosok között.
Határidő: 2007. június 30. majd folyamatos
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság Esélyegyenlőségi Munkacsoportja

b) Szakmai, szakmaközi egyeztetések, fórumok, tapasztalatcserék tovább folytatása, közös
kiadvány megjelentetése, mely tartalmazza a jogegyenlőség biztosításában Szolnok városban
tevékenykedőszervezeteket, azok tevékenységi körét, elérhetőségüket.
Határidő: folyamatos
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

2. Életminőség javítása, közösségi szocializáció

a) Telepek, telepszerűlakókörnyezet rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódóan el kell
indítani egy tervezési folyamatot.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

b.) Tovább kell folytatni a hátrányos helyzetűroma fiatalok sportolási és táboroztatási
lehetőséghez való hozzájutásának javítását.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály

c.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési rendeletében
biztosított forrás felhasználásával el kell készíttetni a város szociális térképét, kiemelt
figyelemmel a város cigány lakosságára vonatkozóan, különös tekintettel a telepek lakóira.
A szociális térkép elkészítéséhez szükséges szempontok, ajánlások összeállítása, mely az
integrációs program végrehajtását segítővizsgálati szempontokat tartalmazza.
Határidő: 2007. április 15-ig
Felelős: a területért felelős alpolgármester

A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

d.) Kiemelten azon alapfokú oktatási intézményekben, ahol jelentős számban tanulnak
hátrányos helyzetűcigány származású tanulók, segíteni kell az egészségügyi és higiéniai
nevelést.
Határidő: folyamatos
Felelős: a területért felelős alpolgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

3. Oktatás, képzés

a) A tanulók elismerésére kidolgozott elvek alapján tovább kell folytatni a Szolnok Megyei
Jogú Város területén állandó lakóhellyel rendelkezőtanulmányi, kulturális, művészeti,
közösségi és sport területen kiemelkedőtevékenységet végzőhátrányos helyzetű, elsősorban
cigány származású tanulók jutalmazását, évi egy alkalommal.
Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság
Oktatási intézmények vezetői

b) A cigány tanulók felsőfokú képzésben történőbejutásának és részvételének segítése
céljából érettségire felkészítőképzések szervezését és lebonyolítását tovább kell folytatni.
Határidő: 2007. április 15.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője

c) Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak
cigány származású tanulók, ösztönözni kell, hogy olyan cigány származású, illetve romológus
szakképzettséggel rendelkezőszociális munkást, pedagógiai asszisztenst, vagy szabadidő
szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője

d) Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy azon közoktatási intézményben, ahol erre igény
mutatkozik a cigány népismeret oktatása megszervezésre kerüljön.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője

e) Tovább kell folytatni a pályázatfigyelést (központi, uniós, egyéb), illetve a megkezdettek
szerint tájékoztató munkával elő kell segíteni az érintettek minél szélesebb körének
részvételét az alábbi célcsoportok és célok vonatkozásában:
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e.a./ 8 osztályt el nem végzett személyek motiválása az általános iskolai tanulmányaik
befejezésére, valamint az ezt követőelsőszakma megszerzésére,
e.b./ cigány származású munkavállalókat alkalmazó vállalkozások támogatása,
e.c./ a szakmai gyakorlatot biztosító cégek ösztönzése.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

f) Tovább kell folytatni a pedagógusok – lehetőleg akkreditált – romológiai továbbképzését,
és a képzést ki kell terjeszteni a középfokú oktatási intézményekre is.
Határidő: 2007. szeptember 30.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

g) Tovább kell folytatni a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó azon
köztisztviselők, és közalkalmazottak - lehetőség szerint akkreditált - romológiai
továbbképzésének a feltétel- és eszközrendszerét, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek
roma-cigány származású állampolgárokkal.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei

4. Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges eszközrendszer

a) Foglalkoztathatóság növelése érdekében az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ,
Szolnoki Regionális Kirendeltség Szolnoki Kirendeltségével, valamint a „Munkalehetőség a
Jövőért” Szolnok Kht-val kialakított szoros együttműködés további erősítése a Humán
Szolgáltató Központtal együttműködésben az alábbi célok, prioritások tekintetében:
a.a./ felzárkóztató képzések
a.b./ esélyjavító motivációs, kommunikációs, munka-erőpiaci készségfejlesztőprogramok,
családtámogatások,
a.c./ iskolarendszeren belüli felnőttképzésben és iskolarendszeren kívüli betanító, OKJ-s
képzésben való részvétel,
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

b) Esélyegyenlőség biztosításához szükséges feltétel- és eszközrendszer kidolgozásának
folytatása, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:
b.a./ pozitív példák bemutatása, amely mérsékelheti az intoleranciát,
b.b./ határozottabb fellépés a negatív diszkrimináció ellen, a cigány-roma szervezetek aktív
közreműködésével
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b.c./ kapcsolatfelvétel Szolnok Megyei Jogú Városban működőjelentősebb munkáltatókkal a
roma-cigány lakosság foglalkoztatásának élénkítése céljából, részvétel a munkáltatók
érdekképviseleti szerveinek fórumain, illetve rendszeres tájékoztató tartása romák
foglalkoztatása tárgyában,
b.d./ írott és elektronikus sajtó - média bevonása kapcsán pozitív előremutató példák,
események, sikeres pályázati programok bemutatása,
b.e./ célcsoporti esélynövelő fórumok, mediátor-hálózat létrehozása, roma-cigány civil
szervezetek bevonásával
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

c) Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi
prioritások vonatkozásában:
c.a./ cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, a
programban való bennmaradás biztosításában,
c.b./ cigány/roma civil szervezetek megerősítése,
c.c./ cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása,
c.d./ A jövőben megfontolásra javasoljuk azoknak a helyi gazdaságfejlesztési elképzeléseknek
az átgondolását, amely figyelembe veszi az alacsony iskolázottság és vagy hátrányos helyzetű
lakosság, mint speciális humánerőforrás tartós foglalkoztatásba való bevonását,
c.e./ a vállalkozóvá válás segítése az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki
Regionális Kirendeltség Szolnoki Kirendeltségével, eszközrendszerének felhasználásával. A
vállalkozni szándékozók részére tájékoztatók szervezése, szaktanácsadás biztosítása,
c.f./ a cigányok/romák munkaerő-piaci integrációját támogató programok, pályázati
lehetőségek feltárása.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

d) Folytatni kell a foglalkoztatási szint javítása érdekében a közösségi jellegűfoglalkozatás
szervezését és támogatását, a kihasználtság javítása érdekében a roma-cigány szervezetek
támogató tevékenységének fokozásával.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

5. Informatika, kultúra, kommunikáció

a) Szolnok városban a cigány kultúra értékeinek és emlékeinek felmérésére a civil szervezetek
és aktivisták bevonásával munkacsoportot kell létrehozni. A felmért kulturális értékeket és
emlékeket egy kiadványba össze kell foglalni.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester



30

A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

b) Meg kell vizsgálni a cigány kulturális és nyelvi értékeket megjelenítőkatalógusok
elkészítésének lehetőségét, digitális rendszerbe történőrögzítését, továbbá Szolnok város
honlapján cigány kisebbség értékeit tartalmazó és közérdekűinformációkat közvetítőoldal
létrehozásának lehetőségét.
Határidő: 2007. október 31., majd folyamatos
Felelős: területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

c) Szolnok városban jelentkezőigények felmérését követően támogatási rendszer kidolgozása
cigány/roma kulturális rendezvények, fórumok szervezéséhez, lebonyolításához.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

d) Cigány írott sajtó terjesztése, bővítése annak érdekében, hogy minél több információ jusson
el a lakossághoz a roma programokat érintően, több pozitív példa és gyakorlat bemutatása.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

e) Meg kell vizsgálni a "Cigány Közösségi Ház"/ Cigány Kulturális és Képzési Központ
létrehozásának és működtetésének lehetőségeit és feltételeit, elsősorban pályázati forrás
bevonásával.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

6. Egészségügy

A hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású lakosság egészségügyi helyzetének
javítása érdekében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal és cigány származású
aktivisták, bevonásával előkell segíteni, hogy minél több hátrányos helyzetűszemély eljusson
egészségügyi szűrővizsgálatokra.
Határidő: 2007. március 31-től folyamatosan
Felelős: a területért felelős alpolgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály
Romaügyi Integrációs Munkabizottság
Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat

7. Értékelés

a) A Romaügyi Integrációs Munkabizottság által végzett éves munkát, a Roma Integrációs
Program cselekvési tervének megvalósulását, megvalósítását, továbbá aktualizálását minden
évben el kell végezni.
Határidő: 2008. január 31 ., majd évente a költségvetés elfogadását megelőzőhónap
Felelős: a területért felelős alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egységei
Romaügyi Integrációs Munkabizottság

III. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési programja
aktualizálására és a 2006. évi megvalósulásról szóló tájékoztató elfogadására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, az oktatási bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az
előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Ismertette, hogy a határozati javaslat 1. sz. mellékletét képezőCselekvési
Program 4. oldal elsőbekezdésében a második felsorolás helyesen:

 Szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása.

Véleménye szerint a munkanélküliség, a roma, és a kábítószer kérdése megtanítja az embereket
az apró lépések tiszteletére. Megköszönte Szappanos József, valamint a társszervezetek munkáját
és kérte az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s:

Palla Béla: Hogyan lehetséges az, hogy még nincs meg a 2006. novemberében lefolytatott
monitorozás eredménye? A munkát a végrehajtó Bt. nem végezte el, vagy pedig még nem került
megszerkesztésre az anyag? Elégségesnek és hatékonynak tartja-e az előterjesztő a
kínálatcsökkentés érdekében a Kábítószer EgyeztetőFórum és a rendőrség kapcsolatát?

Dr. Kállai Mária: Felkérte Dr. Szarvák Tibort és Szappanos Józsefet hogy ismertessék a
november óta el nem készített monitorozás okát. Feltételezi, hogy egy kutatási eredménynek
nem kell ilyen rövid időalatt elkészülnie. A társszervezetek között a rendőrség munkáját is
megköszönte. Szerinte relatív dolog az, hogy elégedett a jelenlegi helyzettel, viszont a
társadalmi problémával mindenki úgy érzi, hogy még nagyobb eredményt kellene elérni. Úgy
ítélte meg, hogy a Kábítószer EgyeztetőFórum eddigi egyeztetésein részt véve a rendőrség
minden esetben korrekt módon képviseltette magát.
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Dr. Szarvák Tibor: Ismertette, hogy 2006. november-decemberében elkészült a drog-
monitorozási felmérés. Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben található stratégia az
szeptemberi, októberi munkafázis része. Egy olyan területfejlesztési tudásokat alkalmazó, és
ezáltal felhasznált tudásanyaggal készült, ami két párhuzamosan futó ügy. Elmondta, hogy
2007. áprilisára ebből a monitoros felmérésből olyan power point prezentáció készül, ami a
közgyűlés, illetve a város számára megismerhetőlesz.

Szappanos József: Palla Béla harmadik kérdésére elmondta, hogy a Kábítószer Egyeztető
Fórum rendőrséggel való kapcsolata folyamatosan javul. A kezdeti időszakban nem volt
zökkenőmentes az együttműködés, ami nem Szolnok város, Szolnok Városi
Rendőrkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság és a Kábítószer
EgyeztetőFórum közötti probléma. Ismertette, hogy a Rendőrtiszti Főiskola szervezésében volt
egy konferencia - a melynek a témája: a rendőrség helye és szerepe a KEF-ek munkájában, - ahol
Dr. Németh Zsolt - a Rendőrtiszti Főiskola egyik vezetőbeosztású szakembere - kifejtette azt a
véleményét, hogy ez a közös gondolkodás és közös hangnem keresése még várat magára. A
2006-2007. évi stratégiaalkotás időszakában - tanulva az előzőévek hibáiból, - úgy gondolta,
hogy minden egyes szakterületet felkér arra, saját maga válassza meg milyen mélységben, és
milyen feladatokkal tud, kíván a drog problémák visszaszorításában részt venni. Ez a lehetőség a
rendőrség számára is adva volt, bővebben ők tudják ezt fejleszteni, hiszen a cselekvési tervek
éves szinten felülvizsgálatra és átalakításra fognak kerülni annak függvényében, hogy milyen
beavatkozásokat igényel Szolnok városa, és az agglomeráció problémája.

V é l e m é n y e k:

Dr. Nemes András: Felhívta a figyelmet a tájékozatóban azokra a mondatokra, amelyek
tájékoztatják az olvasót arról, hogy visszalépést jelent az addiktológiai ellátásában és a
drogkonzultációs központ működésében az, hogy az egyetlen addiktológiai osztályrész 2006-
ban megszűnt. A mai magyar kórházak szerkezeti átalakításában oda kellene figyelni a
pszichiátriai-, neurológiai ellátásokra. Ezeket az osztályokat védelemben kellene részesíteni.
A drog probléma is fontos, és kiemeli a szakmai munkacsoportok fontosságát.

Palla Béla: Elmondta, hogy korábbi bizottsági ülésen rendszeresen találkozott a KEF-vel.
Fontos, hogy a helyi és azonnali adat jelenjen meg az előterjesztésben. Törekedni kell a gyors,
helyi adatra. A rendőrséggel kapcsolatban elmondta, hogy minél jobb közös munkára kell
törekedni, de sok nehézség akad - a rendőrség titkosságra való hivatkozása, a KEF
adatvédelemre való hivatkozása miatt -. Az anyagban olvasható, hogy a Polgárőrséget, a
Vám- és Pénzügyőrséget is be akarják vonni a közös munkába, de a közös munka még várat
magára. Véleménye szerint a rendőrség munkája javul, és most már nemcsak a fogyasztók,
hanem a terjesztők közé is eljutottak.

Ferenczné Teleky Éva: Véleménye szerint rendkívül jó a tájékoztató, nagyon szerteágazóan
mutatja be a drog elleni fellépések valamennyi területén, hogy hol tart Szolnok városa, illetve
a KEF. A KEF szisztematikus munkáját nagy szakmai megalapozottsággal végzi. Most is az a
véleménye, - mint az előzőnapirendnél - hogy nem lehetnek elégedettek az eredménnyel. A
terület szereplői szemléletformálása elindult, amiért köszönetét fejezte ki. Szerinte a szülők
szemléletformálása lesz a következőlépés a javulás felé. Felhívta a figyelmet a Drogkalauz
sorozat egyik kiadványra, melynek címe: „Önámítás, mámor, kábulat és a helytelen nevelés
következményei”. Fontosnak találja, hogy a KEF tovább terjessze a szülők felé ezt a
kiadványt.
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Örömmel olvasta az előterjesztés 9. oldalán a biztonságos szórakozóhelyek programra
vonatkozóan, hogy ki az a nevesíthetőszereplő- a Jubileum Bowling Centert üzemeltető
Vígh Dezső-, aki egy szereplőként tartja fenn ezt a programot.
Felkérte Szalay Ferenc polgármestert az oktatási bizottság nevében, hogy kezdeményezze a
városi vendéglátóhelyek működtetőivel a kapcsolatfelvételt, mert elképzelhető, hogy azért
nem volt megfelelőaz érdeklődés, mert eddig a rendőrség koordinálta.
Továbbá kérte, Szalay Ferencet, illetve valamennyi országgyűlési képviselőt, hogy együtt
nyújtsanak be a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban módosító indítványt, melyben
kezdeményezzék a törvény felülvizsgálatát, kiemelt figyelmet szentelve annak, hogy a
gyermek veszélyeztetettség tényállása közé vegyék be a 16. év alatti fiatok éjszakai
szórakozóhelyekre történőel- és beengedését.

Vörös Ádám: Felhívta a figyelmet arra, hogy 2006. évben a Szolnok Televízióval is
kiegészült a KEF tagsága. Úgy gondolja, hogy a médiának nagy szerepe van a kábítószer
elleni harcban, ezért reméli, hogy aktív részvételével hozzájárul a KEF munkájának
népszerűsítéséhez.
A legális drogokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Fidalitas az elmúlt héten,
törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentbe, amely a nem dohányzók védelméről szóló 1999.
évi törvényt módosítaná. Ezt a törvénymódosítási javaslatot előzetesen támogatta a
kormányoldal is. A módosítás a 18. év alatti fiatalok dohánytermékhez való hozzájutásának
nehezítéséről szól.
Véleménye szerint fontos lenne nemcsak az illegális, hanem a legális drogok használatának a
megnehezítése is. Kérte Szalay Ferencet, hogy támogassa ezt a módosítást, ha az
Országgyűlés elé kerül.

Szappanos József: Megköszönte a véleményeket, és hozzáfűzte, hogy a munka elvégzése
nem a KEF tagok feladata, hanem azon intézményeké, akik e területen a városban dolgoznak
egészségügy, rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, oktatási intézmények.
Elmondta, hogy Ferenczné Teleky Éva által említett kiadvány bővített – 56-ról, 98 oldalra
növelt – 2. változata a nyomdában van. Reményei szerint ez áprilisban meg fog jelenni, illetve
a Humán Szolgáltató Központban pár ezer példány még megtalálható, amiből az iskoláknak
tudnak adni.
Örömmel értesült arról, hogy a szülők kapcsolatfelvételt kezdeményeznek az ellátó
intézményekkel, addiktológiai központ, drogkonzultációs központ.
A biztonságos szórakozóhely programról elmondta, hogy kiszélesítésre vár. A KEF támogatja
azt a programot, hogy kezdeményezzenek párbeszédet a szórakozóhelyek üzemeltetőivel. A
program esetében az üzemeltetőbelátja, hogy az illegális szerek használata jelen van a
szórakozóhelyen belül és a biztonságos szórakozóhely program keretén belül. Ismertette,
hogy a hivatalos biztonságos szórakozóhely programnak képviselője nincs Szolnokon, mert
elég sok kiadással járna – helyek létrehozása, szakemberek biztosítása.
Úgy gondolja, ha már szóba került Vígh Dezső, akkor meg kell említeni a Kozák családot is,
akik a Batthyányi utcában saját pénzből a Szertelen Ifjúsági Házat üzemeltetik – a Református
Egyházhoz kötődően 3 éve. Minden hét péntekén tartalmas szórakozási, kulturális lehetőséget
biztosítanak az érdeklődőfiatalok számára.
A szolnoki médiának és a KEF-nek nagyon jó a kapcsolata a helyi médiákkal (Szolnok
Televízió, Aktív Rádió, Új Néplap, Panel újság).
A legális szerekről elmondta, hogy a korábbi időszakhoz képest szeretne a Vörös Ádám által
említett irányba mozdulni, de sok ellenállásba ütközik. A magyar lakosság 10%-a küzd súlyos
alkoholproblémával. A probléma kezelésére a Humán Szolgáltató Központon belül közösségi
és nappali szenvedélybeteg ellátó rendszer jött létre, azonban a megcélzott kör nem látogatja
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megfelelő mértékben. Ennek két oka van: a szenvedélybetegek alulmotiváltak az
ellátórendszerek felkeresése iránt, illetve meg kell ismertetni a lakossággal ezt a szolgáltatási
formát, ami időigényes. Elhibázottnak találja azt az állami törekvést, hogy azonnal
teljesítményfinanszírozást vár el, és év végén esetleg állami normatíva visszafizetést
igényelne, amennyiben azt a teljesítménykvótát nem sikerül teljesíteni, amit a szolgáltatás
kitalálásakor a kiíró kitalált.
Ismertette a közgyűléssel, hogy a héten hétfőn, és szerdán a 47 körzeti orvos számára 18,00
órakor a Városházán szerveztek egy tájékoztatót. Összesen öten jelentek meg a két nap alatt.
Végig kellene gondolni, hogy milyen együttműködési felületeket találnak, mert az
egészségügy nélkül ezt a problémát nem lehet kezelni. Együttműködési szerződés van a KEF
és a Hetényi Géza Megyei Kórház és Rendelőintézet között. Ez az elsőlépés annak
érdekében, hogy valóban a legális szerek kérdéskörében is megfelelőhatékonyságú előrelépés
legyen. Megköszönte a közgyűlés támogatást.

Szalay Ferenc: Nagyon fontosnak tartja a KEF munkáját. Elmondta, hogy Szappanos
Józseffel közösen részt vett a rendőrség tájékoztatóján, ahol a kistérségi polgármesterek
voltak jelen. A polgármesterek nagyon meglepődtek a drog probléma adatai hallattán.
A módszerekkel kapcsolatban elmondta, hogy - Dr. Zacher Gábor - a metodisták szervezik a
KEF-vel együtt a gimnazisták számára a futball programot. Véleménye szerint a programok, -
ahová be lehet vonni a szülőket is pl.: sport, kultúra – sokkal intenzívebb kapcsolatot
jelenthetnének, amiben partner lenne az önkormányzat.
Tudomásul vette a vendéglátó egységekkel való kapcsolattartásban való részvételt, és
tájékoztatni fogja Szappanos Józsefet, mikor lenne egy beszélgetés, a biztonságot
szórakozóhelyek kérdésével kapcsolatban.
A 16. év alatti fiatalok szórakozóhely látogatásával kapcsolatban elmondta, hogy újra be
fogják terjeszteni a Parlament elé. Úgy gondolja az addiktológiai ellátást problémája nem baj,
ha az ország nyilvánossága elé kerül, akár Parlamenti szinten is.
Kérte Dr. Szarvák Tibort, hogy a monitorozás problémáját gyorsítsa fel, mert Palla Bélának
igaza van abban, hogy néhány hónap alatt az adatok semmitmondóvá válhatnak.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város drog-elleni stratégiája és cselekvési programja
aktualizálásáról és a 2006. évi megvalósulásról szóló tájékoztató el-
fogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, valamint Szolnok Megyei Jogú Város kábítószer-elleni stratégiájáról szóló 2/2003.
(I.30.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakkal egyetértésben az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a
kábítószer-problémák kezelését célzó Cselekvési program 2006. évi végrehajtásáról valamint
a HSZK Drog Konzultációs és Információs Központ 2006. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót megismerte.
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozat 1. számú mellékletét
képező„Szolnok Megyei Jogú Város stratégiáját és cselekvési programját a drog-problémák
kezelésére”, és a 2/2003. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. mellékletét képező, a helyi
Kábítószerügyi EgyeztetőFórum városi kábítószer-elleni stratégiájára tett ajánlását hatályban
tartja.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2003. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 2./
pontját és 3.sz. mellékletét, továbbá a 21/2004. (II.26.) sz. közgyűlési határozat 3./ és 5./
pontját és mellékletét, továbbá a 2/2005. (I.27.) sz. közgyűlési határozat 3./ pontját, valamint
az 50/2006. (II.23.) sz. határozat 3./ pontját hatályon kívül helyezi.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2003. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 7./
pontját az alábbiak szerint módosítja: „A Közgyűlés a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum
társelnöki feladatkörével Dr. Kállai Mária Alpolgármester asszonyt bízza meg.”

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Jánosiné Dr. Bene Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság elnöke
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Mohácsi Andrea, a Humán Szolgáltató Központ igazgatója
Szappanos József, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
elnöke
Az érintettek az Egészségügyi és Szociális Osztály által
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a 46/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város stratégiája és cselekvési programja
a drog-problémák kezelésére

2007 – 2010

Készítette:
Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

Szolnok

2007.
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1. Előzmény

„Nem lehet kétségünk afelől, hogy mára a drogok illegális használata és az ezzel járó egyéni
és társadalmi károk az ország komoly problémájává váltak. Folyamatosan emelkedik a
kábítószereket kipróbálók, a drogfogyasztók, a drogfüggők, a droghasználattal összefüggő
fertőzőbetegségeket hordozók száma, de nőa kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények
aránya, illetve a szervezett bűnözés aktivitása és megjelent a kábítószer-kereskedelemmel
kapcsolatba hozható pénzmosás bűncselekményi köre is.” 1

E felismerés vezetett oda, hogy az Országgyűlés többévi előkészítés után, 2000. december 5-
én hozott 96/2000. OGY. határozatában elfogadta a „Nemzeti stratégia a kábítószer-
problémák visszaszorítására” címűdokumentumot. A dokumentum négy alappillérre építve,
elérendőcélokat fogalmaz meg a közösség, együttműködés, a megelőzés, a gyógykezelés,
rehabilitáció, szociális munka, és a kínálatcsökkentés területén. Az egész országot átfogó
program helyi megvalósításának eszközrendszerében a Kábítószerügyi EgyeztetőFórumok
(KEF) töltenek be fontos szerepet, melyek létrehozásának szükségszerűségéről szintén e
dokumentum határozott.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, felismerve e fórum fontosságát, 2001-ben
pályázott az akkori Ifjúsági és Sport Minisztériumnál a szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum létrehozására. Az elnyert pályázati támogatásnak is köszönhetően e virtuálisnak
mondható – hisz jogosítványokkal, nem rendelkező– szervezet, 2002 januárjában megalakult.
Szolnok Megyei Jogú Város Kábítószerügyi EgyeztetőFóruma az Önkormányzat munkáját
segítő, tanácsadó, javaslattevő, szakmaközi szervezet, melynek alapvető feladata, hogy
ajánlásaival elősegítse a Nemzeti Stratégiában foglalt feladatok helyi szintűmegvalósítását, a
megfogalmazott célok elérését. Nem is tehet mást, hiszen a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok működtetésének finanszírozására évenként kiírt minisztériumi pályázat a támogatás
elnyerésének alapkövetelményeként fogalmazza ezt meg.
A 2002-ben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum benyújtotta a Nemzeti Stratégiával
összhangban lévőajánlását, melynek „Szolnok Megyei Jogú Város cselekvési programja a
kábítószer-problémák visszaszorítására” címet adta. Ez a program 2003-tól 2006-ig terjedő
időszakra fogalmazott meg ajánlásokat a Képviselőtestület számára, annak érdekében, hogy
Szolnokon:

 Javuljon és bővüljön a drogprevenció eszközrendszere.
 Csökkenjen a kábítószert fogyasztók száma.
 Kiépüljön, illetve javuljon a kábítószert fogyasztó és a fogyasztás következtében

szenvedélybeteggé válók gyógykezelését végző, rehabilitációját segítőegészségügyi-
rehabilitációs ellátórendszer.

 Javuljon a közösség tájékozottsága a kábítószer-problémák megértése terén.
 Növekedjék a helyi közösségek megtartó ereje.
 Létesüljenek alternatívát nyújtó drogmentes szórakozóhelyek, illetve bővüljenek az

értelmes időtöltést biztosító szabadidős lehetőségek.
 Javuljon a kínálati oldal visszaszorítása érdekében a rendőrség és más társszervek

ellenőrző, felderítőtevékenysége.
 Megteremtődjön a lehetősége a változások monitorozásának.

1 Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására.
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A felsorolt célok jelentős része, bár eltérőmértékben, megvalósult.
 A cselekvési program részeként Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a

költséghatékonyságot is figyelembe véve, a Humán Szolgáltató Központ bázisán
létrehozta a Drog Konzultációs és Információs Központot, mint a megelőzést, a
lakossági tájékoztatást biztosító, segítőintézményt, egyben a szenvedélybetegek
ellátási rendszerének elsőelemét, melyben a megelőzésen túl a lebukott szerhasználók
pszicho-szociális foglakozásait és a szenvedélybetegek közösségi ellátását valósítják
meg. A Drog Konzultációs és Információs Központ éves forgalma meghaladja az
ötezret.

 Pedagógusok és szociális munkások akkreditált képzésekben részesültek.
 Szolnok nevelési-oktatási intézményei önálló, a pedagógiai program részét képező

intézményi drogstratégiával rendelkeznek, mely jó alapot jelent a helyi szintű
egészségmegőrző-drogprevenciós programok megvalósítására.

 Kiépült a drogügyi-koordinátorok hálózata.
 A megelőzés területén növekedtek a civil és egyházi kezdeményezések.
 Részben kiépült a szenvedélybetegek ellátását, gyógykezelését végző, rehabilitációját

segítőegészségügyi - szociális ellátórendszer
(Drog Konzultációs és Információs Központ – megelőzés, tájékoztatás,
szenvedélybetegek közösségi ellátása,
Addiktológiai Központ /megyei támogatással/ - járóbeteg-ellátás
Megyei Kórház – sürgősségi fekvő-betegellátás)

 Növekedett a média segítőérdeklődése a téma iránt, bővült a tájékoztatás eszköztára.
 Javult a felderítés,
 Elkezdődött a biztonságos szórakozóhely program megvalósítása.
 Kismértékben javultak a technikai és extrémsportok kedvelőinek sportolási

lehetőségei.
 A monitorozás szükségességének fontossága nyilvánvalóvá vált.

A 2007-2010 közötti városi stratégiában megfogalmazott javaslatok a 2003-2006 közötti
időszakra született „Szolnok Megyei Jogú Város cselekvési programja a kábítószer-
problémák visszaszorítására” címet viselő alapdokumentumra épülnek, annak
jogfolytonosságát feltételezik. A KEF javaslatai az elért értékek megtartását szolgálják és
további, a Nemzeti Stratégiában meglévőcélok eléréséhez elengedhetetlen olyan feladatokat
tartalmaznak, melyek szakmai továbblépést, a drogproblémák komplexebb értelmezését
jelentik.

Az Önök előtt lévőanyagban lévőtartalmi elemek megfogalmazását egy szélesebb körűköz-
és szakvélemény kutatás, valamint egy háromnapos szakmai műhelymunka előzte meg,
melynek megszervezésére és lebonyolítására az Önkormányzattól a KEF-től független, Hat
Penna Kft. kapott megbízást. Az így szerzett információk, vélemények, tanácsok alapján
alakult ki a most Önök előtt lévő, 2007-2010-re szóló javaslatunk, melynek Szolnok Megyei
Jogú Város stratégiája és cselekvési programja a drogproblémák kezelésére címet adtuk.
A cím változásával azt is szeretnénk érzékeltetni, hogy a drogproblémák csak komplex
módon, a legális (gyógyszer, alkohol, cigaretta) és az illegális szerek (kábítószerek)
együttesében értelmezhető. Az anyagban vastagbetűvel szedett feladatok a Nemzeti Stratégia
alappillérei alá illesztett városi stratégia elemei, míg a dőltbetűs szöveg a cselekvési program
éves lebontású feladatai.
A keretek flexibilitása (jogszabályi és szervezeti változások) indokolta az egyes stratégiai
pontok általános megfogalmazását, amit ellensúlyoz az egyes pontokhoz tartozó – jelenleg
már látható – végrehajtási javaslat.
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A 2007. évre szóló cselekvési program összeállításnál az anyagi háttér biztosításához
többnyire a pályázati lehetőségeket és intézményi felajánlásokat vettük számításba. A 2007.
utáni időszakra vonatkozó feladatok anyagi hátterét a városi, kistérségi költségvetési
előirányzat és a pályázati lehetőségek együttes kihasználása kell, hogy biztosítsa. A feladatok
időrendjének csoportosításánál egy feltételezett, fokozatos gazdasági javulás volt a kiinduló
alap.

A stratégia jelenlegi formája, már nem tartalmazza azokat a KEF ajánlásokat, amelyek a
stratégiaalkotás és az előterjesztést tárgyaló bizottsági ülések közötti időszakban
megvalósultak. Ezek az alábbiak:

 Az alacsonyküszöbűszolgáltatás hivatalossá tétele.
 Szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása.

Ez azt is mutatja, hogy Szolnok Megyei Jogú Városnak a drogproblémák kezelése terén
végzett tevékenysége egy tervszerű, egymásra épülőfolyamat, mely 2002-ben kezdődött, a
KEF létrehozására kiírt pályázaton való részvétellel.

1. A helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének
növelése
(Közösség, együttműködés)

1. Szakemberek szakmaközi együttműködésének erősítése

1.1 A KEF további működtetésének támogatása
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei

1.2 Szakmaközi konferenciák szervezése.
Határidő: 2007. december 31. majd kétévente folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály,
Kábítószerügyi EgyeztetőFórum, Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és
Információs Központ

1.3 Regionális együttműködés fejlesztése, tapasztalatok cseréje
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

2. A KEF érdekérvényesítőképességének erősítése
2.1. Szolnoki agglomerációhoz tartozó települések bevonása a KEF munkájába.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: az Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája, Kábítószerügyi
EgyeztetőFórum
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3. Önkéntesek bevonása
3.1 Önkéntes segítők képzési feltételének megteremtése.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és Információs Központ,
Civil Szolgáltató Központ

3.2 A cigány kisebbségi önkormányzattal meglévőönkormányzati együttműködés kiszélesítése.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei

3.3 Roma önkéntesek képzése
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Romaügyi Integrációs Munkabizottság, Humán Szolgáltató Központ, Drog
Konzultációs és Információs Központ, Civil Szolgáltató Központ

4. A helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének növelése
4.1 Speciális programok kidolgozása a veszélyeztetett fiatalok részére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály felkérésére
szakmai civil szervezetek

4.2 Alternatív szabadidős programok szervezésének támogatása.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Sportcentrum Kht.

4.3 Munkahelyi drogpolitika és a drogmentes munkahely program fontosságának
megismertetése a helyi munkáltatókkal és igényfelmérés.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és Információs Központ

4.4 A családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és kezelésében.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs
és Információs Központ, az Egészségügyi és Szociális Osztály felkérésére szakmai civil
szervezetek, oktatási - nevelési intézmények

4.5 Oktatási - nevelési intézmények szabadidős tevékenységének támogatása pályázat útján.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság



41

A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában az Oktatási – nevelési intézmények

4.6 A közösségi tereket működtetőszervezetek bevonása a felvilágosító munkába.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és Információs Központ,
Civil Szolgáltató Központ, felkérésre a VMZK Kht.

5. Szakmai szervezetek által végzett monitorozó tevékenység biztosítása és annak
összehangolása
5.1 Adatgyűjtés és a kutatások újraszervezése.
Határidő: 2009. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

5.2 Szakmai standardok kidolgozása
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában, felkérésre az MTA RKK ATI, szakmai civil szervezetek

6. Településközi – elsősorban a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása települései -
együttműködés szorgalmazása a drogproblémák kezelése terén
6.1 Polgármesterek, jegyzők kerekasztal beszélgetése a lehetőségek megvitatásáról.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája

7. A tömegtájékoztatás média adta lehetőségeinek javítása
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

8. Non-profit szolgáltatások kiemelt támogatása
8.1 Erőforrás- teremtő, a drogprobléma kezeléséhez szükséges szakmai ismereteket adó
képzések, továbbképzések szervezése

Határidő: 2008. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

8.2 Pályázatokon önkormányzati partneri együttműködés biztosítása.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei
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9. Közösségi életterek, lehetőségek megteremtése.

9.1 Ifjúsági klub létesítse összhangban az ifjúsági koncepcióval.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

2. A prevenciós folyamatok erősítése a drogproblémák kezelése terén
(Prevenció)

1. Az országos és helyi tudásokat ötvözővárosi drogellenes stratégia továbbfejlesztése
Határidő: 2007. május 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

2. A drogprevenció érdekében tevékenykedőszervezetek munkájának összehangolása
2.1 Drogprevenciós szervezetek egyeztetőmegbeszélésének kezdeményezése
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

3. Hatékony információáramlás és kommunikációs csatornák biztosítása
3.1 Interaktív weboldal létesítése, üzemeltetése
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

3.2 Az informálódást segítőtájékoztatók kiadása.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és Információs Központ

3.3 Az elmúlt időszakban készült felmérések összehasonlító elemzése és megjelentetése.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

4. Egészségfejlesztő, drogprevenciót tartalmazó programok széleskörűműködtetése
4.1 A HSZK Drog Konzultációs és Információs Központ tevékenységének kiterjesztése a
környezőtelepülésekre, kiemelten a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása települései
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a
Humán Szolgáltató Központ, Drog Konzultációs és Információs Központja
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4.2 Szakmai civil szervezetek tevékenységének ösztönzése, elsősorban az önkormányzati
pályázati lehetőségek hatékony kihasználásával
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

5. Tudásátadás és tudásteremtés a drogproblémák kezelése terén
5.1 Óvodapedagógusok drogprevenciós képzése
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában az Óvodai Igazgatóságok

6. Nevelési-oktatási intézmények drogügyi koordinátorainak támogatása
6.1 Órakedvezmény és/vagy túlmunka díjazás lehetőségének megvizsgálása
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a város oktatási - nevelési intézményei

6.2 Szakmai tájékoztatók, továbbképzések szervezése az egészségnevelés, drogprevenció
területén dolgozó szakemberek számára
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

7. Pedagógusok mentálhigiénés képzését támogató rendszerek kialakítása
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a város oktatási - nevelési intézményei

8. A tömegsport lehetőségeinek bővítése
8.1 Az extrémsport létesítményt működtetőszervezek önkormányzati támogatása
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

8.2 Utcai sportpályák karbantartása, felszereltségük javítása, újak létesítése pályázatok útján.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

8.3 Utcai sport bajnokságok bővítési lehetőségeinek megvizsgálása
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

8.4 Diáksport támogatás rendszerének felülvizsgálata
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság,
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A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a város oktatási - nevelési intézményei, felkérésre Városi Diáksport
Bizottság, Szolnoki Sportcentrum Kht.

3. Drogproblémák kezelése, az ellátás javítása
(Gyógykezelés, rehabilitáció, szociális munka)

1. A szakma önreflexiós és érdekérvényesítőképességének javítása, a (vélt vagy valós)
ellenérdekeltségek csökkentése
Határidő: 2008. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

2. A segítők segítése
2.1. Háziorvosok, védőnők szakmai továbbképzésének kezdeményezése a pszichotróp anyagok
okozta sürgősségi állapotok felismerésére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

2.2 Önkormányzati feladatot ellátó intézményekben dolgozó szociális munkások
továbbképzése, a továbbképzés feltételeinek megteremtése
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyezetőFórum

2.3 Kiégés elleni tréningek feltétel- és eszközrendszerének kidolgozása
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyezetőFórum

3. A drogprobléma kezelésében tevékenykedőintézmények támogatása, együttműködési
lehetőségeik felkutatása
3.1 A HSZK Drog Konzultációs és Információs Központ működési feltételeinek javítása,
kiemelt figyelemmel a kistérségi együttműködésre.
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei

4. A Segítőintézmények tevékenységének szélesítése

4.1 Szenvedélybetegek nappali ellátásának kistérségi szinten történőműködtetési
lehetőségének megvizsgálása

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
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5. Ártalomcsökkentőprogramok indítása.

5.1 Tűcsere automata létesítési és üzemeltetési lehetőségének megvizsgálása

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

6. Rehabilitációs lehetőségek bővítése

6.1 A meglévőrehabilitációs otthonok (Nagyszénás, Pécsvárad, Noszlop) fenntartóival
megköthető együttműködési szerződés(ek) lehetőségének megvizsgálása, közös érdekek
mentén.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

6.2 Védett munkahely program működtetési lehetőségének megvizsgálása, igényfelmérés.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum, Humán Szolgáltató Központ, Drog
Konzultációs és Információs Központ

4. A drogokhoz való hozzáférés lehetőségeinek csökkentése (Kínálat-
csökkentés)
Szakmai kapcsolatok erősítése a Városi Rendőrkapitányság, Vám- és Pénzügyőrség,
Polgárőr Egyesülettel az alábbi feladatok megvalósítása érdekében:

1. A terjesztés és a terjesztőhálózatok elleni fellépés erősítését célzó kezdeményezések
kidolgozása
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum

2. A biztonságos szórakozóhely-program eszköz és feltételrendszerének megvizsgálása,
lehetőség szerinti megteremtése
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum, felkérésre szakmai civil szervezetek

3. Legális drogok forgalmazását szabályozó jogszabályok betartatását célzó közös
ellenőrzések kezdeményezése
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: jegyző
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály
koordinálásában a Kábítószerügyi EgyeztetőFórum
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4. A diszkó balesetek számának csökkentése érdekében szükséges intézkedések
kidolgozásának kezdeményezése, különös tekintettel a közúti ellenőrzésekre
Határidő: 2007. december 31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály

IV. napirendi pont:
Előterjesztés a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti
tervének jóváhagyására

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy a Városi Művelődési és Zenei Központ felügyelőbizottsága
2007. március 12-én megtárgyalta a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 2007. évi
üzleti tervét, amelyet a fenntartó önkormányzat számára elfogadásra javasol. A
felügyelőbizottság 3/2007-es számú határozata az ülés előtt kiosztásra került.

A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek
támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Beszámolt arról, hogy az oktatási bizottság ülésén részt vett, a pénzügyi
bizottság ülésén nem tudott részt venni. Az oktatási bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést. Az a típusú szakmai vita, ami arról alakult ki, hogy rendezvénytervezés, vagy
pedig az üzleti terv mutat-e tematikus dolgot, a jegyzőkönyvekben olvasható. Elfogadásra
javasolta az előterjesztést. Véleménye szerint a kulturális központnak lesz egy olyan funkciója
is, hogy a város kulturális életét összerendezze. Ismertette, az Aba-Novák Kulturális
Központnak 159 millió forint önkormányzati támogatással kell dolgozni.

K é r d é s e k:

Tóth Ferenc: A költségvetés kiadási rovatai között az igénybevett szolgáltatások költsége
részben van egy olyan tétel: folyóirat éves szinten 900 ezer forintot. Kérdése: mit takar ez?

Bánóczy Lajos: Az üzleti tervvel kapcsolatban több kérdést fogalmazott meg:
1. Hogyan ítéli meg Farkasházi István ügyvezetőa társaság, a vállalkozás kulturális

piacon betöltött helyét, szerepét, azaz a partnerek és versenytársak szerepét?
2. Ez a vállalkozás felépítéséről, működéséről szól. Jó lenne hallani, hogy azok az

irodák, amelyek az előterjesztésben szerepelnek, azok milyen költségvetéssel
rendelkeznek? Kik vezetik ezeket az irodákat? Milyen elvárás van az irodákkal
kapcsolatban a költségvetés szempontjából?

3. Az előterjesztésben az alábbiak fogalmazódnak meg: „Az elvárások és a források
köszönőviszonyban sincsenek egymással. A 2007. évre az alapító által nyújtott
működési támogatás nem elegendőa feladatok színvonalas végrehajtásához. Az év
folyamán nagyobb mértékűönkormányzati támogatás szükséges.” Kérdései: mekkora
ez a nagyobb igényűelvárás? Mi lesz akkor, ha erre a plusz támogatáskérésre
nemleges lesz a válasz?
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4. Tovább idézett az előterjesztésből: „A kiemelt programok lebonyolításához további
önkormányzati segítségre számítunk.” Kérdései: mekkora ez a forrásigény? Mi lesz,
ha ezt a forrásigényt nem tudja biztosítani az önkormányzat?

5. Mit kíván tenni a társaság vezetése az előforrások felkutatása, plusz források bevonása
érdekében?

Farkasházi István: A plusz források vonatkozásában elmondta, hogy egy olyan stratégiai
szemléletmódnak kellett érvényesülnie, amely minden előzmény nélküli működtetésre épül.
Ebből kifolyólag a szakmai munka elkezdésénél tudatos, takarékos és áttekinthetőüzleti
tervet készített. A plusz forrásokra szükség lesz, hiszen fél éves üzemeltetés során szántalan
olyan ad-hoc jellegű, és a vis-maior kategóriát is kimerítőesemény történt, amit nem lehetett
betervezni. Szükség lesz olyanfajta forrásokra, amit nem lehet egyenlőre tervezni és a
kulturális központ üzleti tervében ezek nem is szerepelnek, de szükség esetén rendelkezésre
állnak. Összegszerűen nem határolta be, de elmondta, hogy elsőkörben van az úgynevezett
jól teljesítési garancia összege, amely a májusi bejárást követően körvonalazza azokat a
problémákat, amelyekre források szükségesek. Második vonatkozásában a szakmai gyakorlat
alapján a pályázatokban - a hazai és EU-s pályázatokban – reménykedik.
Az üzleti tervvel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon szigorú szakmai és költségvetési
kontroll mellett megvalósítható.

V é l e m é n y e k:

Dr. Nemes András: Kiemelte a művelődési központ szakmai tervéből a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar elmúlt 40 év során kifejtett művészi teljesítményt, melynek során a
hazai professzionális zenekarok sorába sorolhatók. Nem mindennapos teljesítmény, hogy 500
fős állandó bérletező közönséget alakítottak ki az elmúlt 40 év során. Nemcsak
hangversenyeket, hanem jótékonysági programokat is szerveznek, - mint ami március 30-án
lesz a dévai árvagyerekek javára -. Felhívta a képviselők és a televíziót nézők figyelmét a
jótékonysági gálaestre.

Radócz Zoltán: Elmondta, hogy voltak olyan sikeres pályázatok, amelyek a városi
közművelődést segítették – pl.: szolnoki nyárhoz kapcsolódó, ételkorzó -. Januárban a
pénzügyi bizottság elnökeként felvetette, hogy nem márciusban kellene a közgyűlésnek az
Aba-Novák Kulturális Központ üzleti tervét tárgyalnia, ugyanis februárban a költségvetésbe
be lett írva egy összeg, ami a kulturális központ szerint nem biztos, hogy tartható. Ezért
kénytelen beírni a beszámolóba azt, hogy már most valószínűsíthetőaz év folyamán nagyobb
mértékűönkormányzati támogatás. Ha februárban lefolytatták volna azokat a tárgyalásokat,
amelyekkel kialakítható az a keretszám, ami kell a biztonságos működéshez, akkor a
kulturális központ ma nem lenne ilyen helyzetben.
Az üzleti terv felemás, mert nem lehet úgy jóváhagynia a közgyűlésnek, hogy van benne egy
nyitott mondat, ami arra nem ad választ, hogy mekkora a plusz igény. Azt az igényt megérti,
ami a technika feltételeinek a biztosításához szükséges.
Véleménye szerint a közgyűlés miatt lett a kulturális központ üzleti terve „féloldalú”.
Elmondta, hogy a szavazásnál tartózkodni fog, de a szakmai munkát, a szakmai részt,
valamint a csapatépítést támogatja.

Bánóczy Lajos: Véleménye szerint a kulturális központban folyó munka 2006. szeptember 1-
jével az ünnepélyes átadással elkezdődött. A szavazásnál tartózkodással fog szavazni. Fontos
tudni, hogy a város adottságai, infrastruktúrája, művészeti- kulturális hagyománya,
iskolaváros jellege mellett Szolnokon is versenyhelyzet van.
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Az a város a nyerő, ahol konstruktív, kreatív, projektszemléletűvezetés van. A fent
említettek felvetésével tudja az előterjesztést véleményezni.

Tóth Ferenc: Egy intézmény működtetésének a költségvetését kívülről megítélni nagyon
nehéz. Tudja, hogy minden szakmailag jól képzett vezetőképes a saját költségvetését akár
alul, vagy felül tervezni. A kérdéseknél azért kérdezte meg a VMZK költségvetési kiadás
tételek között szereplő- folyóirat címszóval havi 75.000.- Ft-nak megfelelőösszeg kifizetését,
mert ez utal arra is, hogy szellős, vagy megalapozott a kiadás. Az előterjesztésben
működtetésről van szó, és nem a szakmai munkáról, ami láthatóan elismerhető.

Dr. Bozó Andrea: Véleménye szerint az üzleti terv pénzről kell, hogy szóljon, és az
áttekinthetően olvasható az előterjesztésben. Felhívta az önkormányzat figyelmét arra a
felvetésre, - ami az előterjesztés 4. oldalán olvasható – hogy tavasszal lesz esedékes a
garanciális bejárás. Szerinte, ha az önkormányzat most nem érvényesíti a garanciából, jó
teljesítésből lehetséges igényeit, akkor utána csak hosszú bírósági procedúra után kerülhet
erre sor.
Az előterjesztés 5. oldalán az igazgató azt kéri az önkormányzattól, hogy 2007-ben ne
havonta kerüljön a finanszírozás bankszámlára való utalása, hanem negyedéves bontásban,
mert így elkerülhetőa késedelmi kamat, illetve az esetleges bírság. Szerinte az anyag
tartalmaz olyan tartalékokat, amelyekben az önkormányzat is részt tud venni, ezáltal a
költségvetés, az üzleti terv minél gördülékenyebben és minél kevesebb kiadással valósul meg.
Véleménye szerint, a jelenlegi pénzügyi helyzetben ezt egy megfelelőüzleti tervnek tartja.
Szerinte az anyag elfogadásra javasolható.

Ferenczné Teleky Éva: Tóth Ferenc által elmondottakhoz kapcsolódva elmondta, hogy
valamennyi önkormányzati intézmény egy nagyon feszesen megtervezett költségvetési
határok között működik. Nem lehet függetleníteni egyes feladatok működtetését az
önkormányzat összköltségétől, hiszen az az önkormányzat pénze, és csak annyit tud
szétosztani, amennyi a rendelkezésére áll. Szerinte a keretek azok adottak, az igényeket fel
lehetett volna mérni, és ahhoz hozzárendeli a finanszírozást. Véleménye szerint addig, amíg
egy intézmény nem indul el, amíg nem lakja be a teret, amíg nem építette ki a működési
struktúráját, addig nem is tudja megfogalmazni azokat az igényeket, amelyeket biztonsággal
el lehet fogadni. A pénzügyi terv elfogadásakor elsődleges felelőssége a
felügyelőbizottságnak van. Nézete szerint, ha a felügyelőbizottság leírta azt a szöveges
véleményt, amelyben felmutatják azokat a pontokat, amelyeken a jövőben kell gondolkodni,
akkor ezt a pénzügyi működést a közgyűlés is jóváhagyhatja. Kérte, hogy az elsőinduló
évben, - a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásával - fogadják el az üzleti tervet.

Radócz Zoltán: Az Aba-Novák Kulturális Központ felügyelőbizottsága nem fogalmazta
meg, hogy további önkormányzati forrásra szükség van. Úgy fogalmazott, hogy az intézmény
pénzügyi keretei a programhoz, tervezetekhez képest feszítettek. Tehát már ők is érzik a
problémát. Továbbá az előterjesztésben olvasható, hogy a meglévőforrások pótlására keresni
kell a saját bevételi források megteremtésének a lehetőségét, pályázati lehetőségek
kihasználásával, terembérleti díjak, jegybevételek formájában. Nem biztos, hogy ez
teljesíthető. Meg lehet ilyen igényeket fogalmazni, de nem ilyen egyszerűa dolog.
Ismertette a közgyűléssel, hogy a pénzügyi bizottságon Farkasházi István beszélt a szakmáról,
és az elképzeléseiről, valamint elmondta, hogy a szakmai munkához nem tartja elegendőnek a
forrást. Szerinte, ha ezt az üzleti tervet jóváhagyja a testület, akkor borítékolja azt a dolgot,
hogy a VMZK-nak igénye van további forrásokra.
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Ha van egy keretszám és az intézményvezetőazt sugallja, hogy ezt nem tudja teljesíteni,
akkor nem jó, hogy ilyen anyag kerül a közgyűlés elé.
Végig kell gondolni, hogy milyen plusz forrás kell még az intézmény biztonságos
működtetéséhez. Támogatja a negyedéves finanszírozást, mert az likviditási segítség az
intézmény számára.

Dr. Kállai Mária: Elmondta, hogy az intézmény bevételének 60%-a önkormányzat függő. A
február 22-i közgyűlés fogadta el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetését, melyből a keretszámokon túl evidensen következik, hogy egy kht-nak az üzleti
tervét a márciusi közgyűlés tudja tárgyalni.
Sajnálja, hogy nem tudott részt venni a pénzügyi bizottság ülésén, de az intézménnyel és
személyesen Farkasházi Istvánnal is a szakmai tartalmakat végiggondolták.
Véleménye szerint példaértékűen kezelte minden intézmény a nehéz gazdasági helyzetet.
Egyetértett Ferenczné Teleky Évával, abban, hogy az elsőév nagyon sok olyan típusú
tanulságokkal fog szolgálni, amire most még nem is gondoltak.

Hegmanné Nemes Sára: A költségvetés tervezése során az egyeztetés metodikája hasonló
volt a gazdasági társaságokkal és az önkormányzati intézményekkel. A VMZK Kht.-nál
figyelembe lett véve az előzőnégy hónap működési költsége – ami a 2006. évi finanszírozást
érintette,- illetve Farkasházi Istvánnal részletesen egyeztetve lett a költségvetés száma. Úgy
gondolja, hogy a költségvetés igazi nagy problémája az, hogy 1 milliárdos beruházással
nagyobb működéssel működőintézményt vett át a kht., mint ami régebben volt. Ez azt jelenti,
hogy az átépítés folyamán nem történt olyan műszaki megoldás, amely takarékosabb
üzemeltetési költséget jelentene. Ha figyelembe veszik a közüzemi díjak emelkedését, akkor
kiderül, hogy ez az intézmény problémája. Ezzel együtt figyelembe kell azt is venni, hogy ez
olyan gazdasági társaság, amely tud gazdálkodni és bevételeket termelni. A jó szakmai
színvonalnak nemcsak az önkormányzati támogatás kell, hogy a függvénye legyen, hanem az
a szakmai munka is, amely– véleménye szerint - meg van Farkasházi István csapatában.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés elfogadásakor a szempontok között volt az is,
hogy az Aba-Novák Művelődési Központ működtetése, beüzemeltetése és a Szigligeti
Színház üzemeltetése legyen megvizsgálva és adott esetben azonos pontokat keresve, az
üzemeltetés olcsóbb formáját találják meg.
Javasolja, mint már januárban is, - miután az épület maga Aba-Novák Kulturális Központ lett,
hogy a kht. nevét változtassák meg.

Farkasházi István: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nagy zenekari partitúrák
mennyisége teszi ijesztővé az összegeket.

Szalay Ferenc: Egyetértett Bánóczy Lajossal abban hogy, Szolnokon egy olyan kitörési pont
a kultúra, amelynek az értékeit nemcsak megtartani kell, hanem ha lehet, akkor fejleszteni,
melyhez források is szükségesek. Ezeket a forrásokat kívülről is meg kell tudni szerezni. Arra
nem kapott választ, hogy kívül hogyan lehetséges ez, de tudja, hogy mi a módszere.
Véleménye szerint a művelődési központ által szervezett programok kimondottan jó
színvonalon szolgálják a várost. Megköszönte Radócz Zoltán felhívását arra vonatkozóan,
hogy később probléma lehet a költségvetéssel, illetve Farkasházi Istvánnak, hogy leírta a
működéshez szükséges későbbi forrás lehetőségét.
Visszajelzésként érkezett hozzá, hogy nem megfelelőminőségben készült el az épület, és egy
új épülethez méltatlan módon sokba kerül az üzemeltetése – többe, mint a régié -.
Jelezte, hogy az elsőprobléma akkor adódott, amikor az átadás utáni napon a színházterem
felett átszakadt a vízvezeték.
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Megnyugtatásképpen elmondta, ha probléma van, akkor az önkormányzat nem fogja hagyni
egyetlen intézményének sem, hogy „éhen haljon” – sem kulturális, sem oktatási, sem
szociális intézménynek.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 25 fő- 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 9 tartózkodás nélkül meghozta
a következőhatározatot:

47/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti
tervének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú
Társaság alapító okiratának IV/2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti tervét a jelen
határozat melléklete szerint megtárgyalta és jóváhagyja.

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
Farkasházi István ügyvezetőigazgató, VMZK Kht. Szolnok, Hild tér 1.

A Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. üzleti terve
2007.

Előszó

Az Aba-Novák Kulturális Központ épületének felújítása, a színházterem hangversenyteremmé
történőátalakítása jelentős változás a város életében, hiszen a Szigligeti Színház nézőteréhez
hasonló nagyságú közösségi tér került átadásra. Az épület alakítható tereivel, korszerű
színpadával nem csak hangversenyteremként funkcionálhat, hanem hazai és nemzetközi
konferenciák, rendezvények, kongresszusok méltó helyszíneként, részlegesen pedig
reprezentatív bálteremként is igénybe vehető. A beruházónak láthatóan nem volt szándéka,
hogy a színháztermet színházi céllal is működtesse, mert erre sem a lakkozott világos színű
színpaddeszka, sem a barna horizontfüggöny (erre kizárólag a fekete színű, fényelnyelő,
speciális színházi függöny alkalmas, s az ország összes játszóhelyén csak ilyen található), sem
pedig a hangterelőplexik fölé tervezett fényvetők nem alkalmasak. Ennek ellenére – a
profilbővítés és a bevétel orientált működés érdekében az ANKK-ban színházi előadások,
pódiumműsorok, könnyen mozgatható, a miliőmiatt javarészt polgári enteriőrben játszható,
kis díszletigényűszínházi előadások is láthatóak lesznek. Ennek érdekében magától érthető
módon az ANKK színházi kínálatát a Szigligeti Színházéval egyeztetni kívánja.
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A Kulturális Központ 2006. szeptember 1. óta működik üzemszerűen. Az eltelt időszakban a
legnagyobb kihívásokat a szakszerűüzemeltetés követelményeinek kialakítása jelentette. A
művelődésben és a műszaki-technikai feladatok ellátásában képzett szakembereket kellett
keresni a Társaság, és a megyei jogú város elvárásaihoz igazodva, elsősorban Szolnokról. A
szakmai területek feltöltése napjainkban is folyamatban van, melynek legfőbb oka a ház
jóváhagyandó költségvetésének bizonytalanságaiból fakad. A beruházó szándéka teljesen
egyértelműen egy, túlnyomórészt zenei rendezvények kiszolgálására alkalmas épület
létesítése volt. A kapcsolódó rendezvények, konferenciák tulajdonképpen a zenei működés
költségeinek biztosítása volt. Az időközben lezajlott önkormányzati választásokat követően az
új vezetés az ANKK részére módosított profilú működést határozott meg. A zenei profil
meghagyása mellett intenzívebb közművelődési munkát irányzott elő, és az ANKK-t a város
művelődési centrumának tekinti. Ezzel a súlypont az egyértelműzenei profil irányából a
közművelődési feladatrendszer felé tolódott el.

Igen nehéz egy üzleti terv elkészítése, amikor a KHT. még nem tudhat maga mögött egy teljes
gazdasági évet, miközben az elvárások és a források köszönő viszonyban sincsenek
egymással. Továbbá több olyan feladatrendszer is kialakításra került, melyek ellátásához a
korábbi évek gyakorlatából fakadóan nem, vagy csak részben meríthet tapasztalatokat a KHT.
(konferenciaszervezés, Ifjúsági tér). A konferenciák előkészítése, szervezése és
eredményessége a legnehezebben tervezhetőa mostani helyzetkép alapján, hiszen időkell,
ahhoz hogy bekerülhessünk az országos és nemzetközi vérkeringésbe és kialakíthassuk
területeit, permanenciáját.

Az éves üzemeltetés költsége, egyelőre csak becsléseken alapulhat. Már most érzékelhető,
hogy elengedhetetlenül fontos a működéshez a komoly szakmaiságot megalapozó
bérszínvonal és az érték és minőség elvűprogramfinanszírozás kialakítása.

Az ANKK hosszú időn keresztül programszervező–és lebonyolító központ volt. Tehát
programokat vásárolt és terjesztett. A város vezetése azonban egyre erősebben fogalmazza
meg azokat a jogos igényeket, hogy a kulturális központ valóban központként működjön. Ez
azt is jelenti, hogy a „hozott” programokon kívül, önálló szellemi műhelyként magának is
létre kell hoznia programokat, mert feladatát igazán hatékonyan csak így töltheti be. Ehhez
viszont át kell tekinteni a bérezés színvonalát. Az intézmény évtizedes problémája a krónikus
alulfinanszírozottság, amelynek következtében már „középkategóriás” munkatársakat sem
lehet az intézményhez kötni. Ebben az anyagban javaslatot teszünk arra a működtetési
minimumra, amelynek birtokában nagyságrendi működési javulás várható, melynek
eredménye lehet a következőév költségvetési tárgyalásának alapja.

A 2007-es év költségvetése egyébként is döntőaz ANKK életében. Bázisévként ennek az
évnek a számai válnak a következőévek hivatkozási alapjává. Ugyanakkor azt is le kell
szögezni, hogy a rendkívül vitatható eredménnyel zárult rekonstrukció végén az ún. „első
beszerzés”-ként az ANKK-ba került eszközök, rendszerek annyira hiányosak és rossz
minőségűek, hogy az alapműködést is veszélyeztetik. Hiányoznak mindazon elemek,
eszközök, amelyek a közművelődési feladatbővülésből következőszakmai kötelezettségek
elfogadható szintűellátására alkalmassá teszik az intézményt.

Ha ezeket is saját erőből kell finanszírozni, az végzetesen megterhelheti a költségvetést. Jelen
pillanatban úgy látjuk, hogy az intézmény teljes vertikumú szakmai portfoliója csak a
működés 2.-3. évében teljesedhet ki, addig az éves költségvetés mindig az adott év
feladatvállalásainak eredménye lesz.
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Mivel a város a finanszírozást tekintve igen nehéz helyzetben van, célunk itt is annyi, hogy az
eredményes működéshez szükséges, minimum forrásokat közösen kialakítsuk. Ezt azonban
mind szakmai, mind költségvetési oldalról elengedhetetlennek tekintjük, mert ennek
hiányában a működés „pazarló” lesz: a hatékonyság rovására mehet az alulfinanszírozás.
Mivel az ANKK a város legnagyobb hatású, legtöbb embert elérőkulturális intézménye évi
400-500 rendezvénnyel, fontosnak tartjuk, hogy példa- és programadó, a város közép-és
hosszú távú terveibe illeszkedő, önálló szakmai/művészi munkát is végzőarculati intézménye
lehessen.

Üzleti tervünk az 1997. évi CXL. törvényben foglaltakkal összhangban a Szolnok város
önkormányzatának közművelődési feladatellátását tartalmazó Szolnok Város Kulturális
Koncepciója, az újonnan átadásra került épületkomplexum lehetőségeinek kihasználására,
továbbá a szakmai pályázatomban rögzített lokális kultúra megújulására kialakított programok
megvalósítására épül.

ERŐFORRÁSOK
I. Személyi feltételek

Az előzőévek üzleti terveiben folyamatosan csökkenő, 2006-ban már csak 6-8 főalkalmazotti
állománnyal számoltunk. A megújuló szakmai munka koncepciójának összeállítása során
tártuk fel részletesen a KHT. kötelező, illetve optimális feladatsorához igazodó humán
erőforrás tényleges helyzetét.

A KHT. vezetőtisztségviselője az ügyvezető, személyes felelősségével végzi tevékenységét.
A társaság szervezeti felépítését a 2007. március 31.-ével korszerűsítendő, Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza. A tervezett SZMSZ értelmében a társaság szervezeti
tagozódása a következő:
1. Közművelődési, igazgatási szervezet
2. Pénzügyi, közgazdasági szervezet, kontrolling
3. Műszaki szervezet és gondnokság
Maga a szervezeti tagozódás nem jelent mást, mint a feladatok tagozódását, hiszen ilyen kis
létszámú szervezetben nincs „egyfeladatos” munkakör.

Közművelődési, igazgatási szervezet
A közművelődési szakemberek létszáma, képzettsége, személyi összetétele és a
programfelelősi rendszer kialakítása biztosítja a közművelődési alaptevékenység magas
színvonalon történőellátását. 2007-től irodákat állítottunk fel, amelyek szakmai munkáját
folyamatosan szeretnénk bővíteni. A kialakítandó szakmai területek minősége és betölthető
álláshelyek száma nagymértékben függ az elfogadásra kerülőköltségvetés sarokszámaitól.

Pénzügyi, közgazdasági szervezet, kontrolling
A három főés 1 félállású szervezet teljes mértékben lefedi a pénzügyi gazdasági teendők
ellátását, mely kiegészül a biztonsági szolgálat, az információ és a vendéglátás területeinek
irányításával. A lehetséges fejlesztés egyik irányát elsősorban a pénztár ill. a jegyértékesítési
rendszer új típusú működtetésében látjuk, továbbá a kontrolling rendszer alkalmazásának
fokozatos bevezetésében.

Műszaki szervezet és gondnokság
A szervezet ellátja az épületkomplexum műszaki technikai felügyeletét, a berendezések
garanciális követelményei szerinti előírások betartását, és azok működtetését.
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A felsoroltakon túl kiszolgálják a ház valamennyi külsőés belső, saját és befogadott
rendezvényét a közművelődés valamennyi programtípusának megfelelően. Felelős szervezete
a kulturális központ vagyonának, és felelős szakszerűhasználatáért és állagmegóvásáért.

II. Tárgyi feltételek
A kulturális központ épülete
A kulturális központ ingatlanát bérleti szerződés keretében használja a társaság. Az épület
állagának megóvására az egyes felújítási munkák tervezettek szerinti végrehajtásával, részben
az erre a célra biztosított költségvetési forrásból, részben a jóteljesítési garancia terhére a kht.
fejlesztési tervében foglaltak szerint kerül sor.
A fejlesztéseket folytatnunk kell, elsősorban a piaci igényekre alapozott hang- és
színpadtechnika, továbbá a ház korszerűműködtetéséhez szükséges számítástechnikai
rendszerek vonatkozásában.
Jelezni kívánom a fenntartó felé, hogy a tavasszal esedékes éves garanciális bejárás az
utolsó alkalom arra, hogy a fenntartó érdemben betekintést nyerhessen a rekonstrukció
egész folyamatába. Az elvégzett munka, és az intézmény használhatósága szempontjából
erre érdemes és kívánatos lenne sort keríteni. Egy arra alkalmas személynek át kellene
tekintenie az egész beruházást a tenderkiírástól a beépítési jegyzőkönyvekig. A jóteljesítési
garanciából fennmaradt pénzeszközök lehívása után erre csak hosszas bírósági procedúrát
követően kerülhet sor. Van a látókörünkben olyan országosan elismert szakember, aki ezt a
munkát gyorsan és hatékonyan elvégzi.

A KHT. tulajdonában lévőtárgyi eszközök
A Kht. alapításakor átvett leromlott eszközállomány folyamatos cseréje ill. selejtezése 2006-
ban befejeződött. Eszközállományunk 2006-ban megújult, melyek állagmegóvása, folyamatos
fejlesztése és cseréje a nagymértékűintenzív használat következtében indokolt.

Pénzügyi feltételek
Működésünk pénzügyi vonatkozásában az alábbi főbb problémákra, kérdésekre szükséges
megoldást találni.
Minden évben – kivéve a rekonstrukció éveit - a közüzemi díjakat, anyagköltséget, posta- és
telefonköltséget, karbantartási munkákat, irodaszert, takarítószert, nyomdaköltséget, hirdetési
díjat, bérleti díjat, különféle szolgáltatások költségeit, állandó közösségeink működési
költségeit, és - a városi nagyrendezvények kivételével - az összes kulturális rendezvényt saját
vállalkozói (terembér, köztük a legfőbb bevétel az üzletek bérleti díja), és közhasznú
tevékenységünk bevételéből (jegybevételből, kulturális szolgáltatások bevételéből), valamint
pályázati úton nyert pénzből finanszíroztuk. A tervezett programokat várhatóan csak
részlegesen tudjuk megvalósítani, hiszen üzleti tervünk kidolgozásakor 2007. évre egyelőre
csak azzal az alapító által nyújtott működési támogatással számoltunk, amelyet a februári
közgyűlés elfogadott. Céljaink eléréséhez, a bőséges programkínálat kialakításához,
feladataink színvonalas végrehajtásához e források nem elegendőek. Már most
valószínűsíthető hogy az év folyamán nagyobb mértékű önkormányzati támogatás
szükséges.
Az előzőévek bizonyítják, hogy az eddig alkalmazott havi finanszírozás miatt sokszor
kerültünk nehéz pénzügyi, olykor fizetésképtelen helyzetbe, ami büntetőkamatok
felszámítását is maga után vonta. Kérjük 2007-ben a negyedéves bontásban történő
finanszírozást. A tapasztalatok azt mutatják így tudjuk biztosítani a zökkenőmentes,
folyamatos és „olcsóbb” működését.

Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság működési
költségeire, melyből a városi ünnepségek fedezete 15.000 E Ft

*105.000 E Ft
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Működési költség kötelezőkarbantartási és állagmegőrzési feladatokra,
technikai fejlesztésre

0 E Ft

Szolnoki Filharmonikus Zenekar részére (45 fő) 23.000 E Ft
Liszt Ferenc Kamarazenekar részére (17 fő) 10.000 E Ft
Bartók Béla Kamarakórus részére (13 fő) 21.000 E Ft
Összesen: 159.000 E Ft

A megadott sarokszámokhoz igazított a rezsiköltségek a tervezőés a kivitelezőáltal ajánlott,
minden tapasztalatot nélkülözőbecsült adatok.
Az üzemeltetés valós költségeinek ismeretében, a kiemelt programok lebonyolításához
további önkormányzati segítségre számítunk.
A fentiekből fakadóan a városi ünnepségek programköltségei mértéktartóak, igyekeznek a
már valamennyiünk számára ismert minőség elemeit megtartani és szerény mértékben
korszerűsíteni.
* A működési támogatás és a városi ünnepségekre szánt összegek összevont kezelése 2005-
ben biztosította azt, hogy a városi ünnepségek és a hozzájuk kapcsolható támogatások ne
megrendelésnek és ellenszolgáltatásnak, hanem a társaság működési körébe tartozó
tevékenységnek minősüljenek. Ez a megoldás jól működött, a későbbiekben is követendő
módszernek tartjuk.

1. számú melléklet

A Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 2007. évre tervezett bevételei

(Adatok: E Ft-ban)

Bevételek VMZK Szimf.
Zenekar

Bartók
B.

Kórus

Liszt F.
Zenekar Összesen

1. Saját bevételek 33409 25400 500 0 59309
1/a. Közhasznú tevékenység bevétele 15534 *5400 500 0 21434
1/b. Szimfonikus zenekar bevétele 0 20000 0 0 20000
1/c. Egyéb várható bevétel 17875 0 0 17875
2. Támogatás önkormányzattól 105000 23000 21000 10000 159000
2/a. Működésre 105000 23000 21000 10000 159000
2/b. Kötelezőkarbantartás,
állagmegőrzés 0 0
3. Egyéb bevétel (NKÖM támogatás, 3000 34000 2000 12000 51000

pályázati pénzek)
Bevételek összesen: 141409 82400 23500 22000 269309
Kiadások
összesen: 141409 82400 23500 22000 269309
Eredmény - - - - -

* Bevétel a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Alapítványtól, Izaki Masahiro karmester
finanszírozására.
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2. számú melléklet

A Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 2007. évre tervezett kiadásai

(Adatok: E Ft-ban)

Kiadások VMZK Szimf.
Zenekar

Bartók
B.

Kórus

Liszt F.
Zenekar Összesen

1. Anyagjellegűköltségek 12500 1000 200 13700
Anyagköltség 1000 500 100 0 1600
irodaszer 1000 500 100 0 1600
Takarítószer 1020 1020
villamos energia 4250 4250
vízdíj 980 980
gázdíj 4250 4250

2. Igénybevett szolgáltatások költsége 10050 8300 1550 19900
szállítás, rakodás 500 1000 1500
bérleti díjak 980 980
Karbantartás 2000 2000
hirdetés 0 600 200 800
utazás, kiküldetés 1650 2000 450 4100
szakkönyv,
folyóirat 900 100 1000
Nyomdaköltség 0 1500 200 1700
Postaköltség 1000 600 100 1700
Telefonköltség 1100 1000 300 2300
egyéb vállalkozói szolgáltatás
(műsorfüzet, stb 2020 1500 300 3820
népdalkör, citerakör, rajztanoda, stb)

Rendezvények 21675 21675
Városi nagyrendezvények
Magyar Kultúra Napja 1500 1500
Március 15. 2500 2500
Európa Nap 800 800
Ételkorzó –
Szolnoki nyár 2300 2300
Augusztus 20. 2500 2500
Szolnok Napja 3300 3300
Október 6. és 23. 1500 1500
Mindenki Karácsonya 600 600

Egyéb rendezvények
Magasles 4 ea. 250 250
Jazz Klub 12 ea 445 445
Kiállítások (4) 3000 3000
Színházi előadások 4 ea. 480 480
Koncertek 3 ea
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GLOBE Fesztivál 500 500
Csodák Palotája 500 500
Mesék szárnyán (2x3 ea.
G.Ö.R.CS. 500 500
Ifjúsági előadások 200 200
Könyvszalon 0 0
Családi hétvégék 800 800

3. Egyéb szolgáltatások költsége 14660 69300 400 84360
szerzői jogdíj 900 400 100 1400
hulladékszállítás 510 510
Izaki Masahiro díja 7200 7200
fellépőművészek
díja 2000 200 2200
zenekar és kisegítők díja 57000 57000
Szervezési
költségek 2000 1600 3600
hangszerjavítás, hangolás 0 600 100 700
hangosítás
egyéb (könyvvizsgáló, jogász, stb.) 2250 2250
biztonsági szolgálat 3460 3460
takarítás 5040 5040
Tagsági-, pályázati díj, önrész 500 500 1000

4.Személyi jellegű
ráfordítások 76024 21150 97174
állományba tartozók bére 54000 15500 69500
megbízási díjak 744 744
egyéb személyi (étkezési h., gk.haszn.) 4000 600 4600
járuléko
k 17280 5050 22330

5. Értékcsökkenés 1500 1500

6. Egyéb költségek
Liszt Kamarazenekar támogatása 22000 22000

7. ÁFA veszteség 5000 3800 200 9000
Kiadások
összesen: 141409 82400 23500 22000 269309

SZAKMAI TERV

I. Zenei Iroda
Kiemelt céljaink közé tartozik a zeneközpontú szakmai tevékenység fejlesztése, a város , a
megye és a régió zenei életének gazdagítása, a hazai és nemzetközi hangversenyéletben aktív
részvétel és egyre növekvő szerepvállalás. Az iskolai ének-zene oktatás kötelező
óraszámainak radikális csökkentése egyre nagyobb teret nyit a kultúraközvetítőrendszerek
számára, ugyanakkor szükségessé teszi az iskolán kívüli zenei programok, ismeretterjesztő
előadások, koncertek, zenei táborok, továbbképzések szervezését, rendezvénynaptár
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elkészítését, továbbá az együttműködésen alapuló, egymástól viszonylag elszigetelten
működőhelyi közösségek szakmai munkájának koordinálását is (Kodály Kórus, Amicus
Együttes, stb.) az alábbi tevékenységek megvalósításával.
- „szakmai info-pont” valamint központi infrastruktúra biztosítása;
- közös koncertek szervezése
- szakmai tanácskozások, konferenciák, fesztiválok rendezése (Pl.: Karnagyi Klub,

Karvezetői Mesterkurzusok, Kodály Kórusok Fesztiválja);
- „Kottabank” létrehozása;
- az együttesek közös koncertjeinek koordinálása a városban, a megyében, a régióban

valamint országos és nemzetközi eseményeken és közös rendezvénynaptár összeállítása;
- zenebarátok klubja, melynek keretében a klubtagok személyesen találkozhatnak neves

zeneszerzőkkel, előadóművészekkel;
- családi hétvégék és hétvégi rendhagyó ifjúsági hangversenyek.

Feladataink megvalósításához kiemelten fontosnak ítéljük meg a városi, megyei, illetve
országos szakmai intézményekkel, szervezetekkel való a folyamatos együttműködés
kialakítását.

Így például:
- Oktatási- és közművelődési intézmények
- Szolnoki Szigligeti Színház
- JNSZK Megyei Pedagógiai Intézet
- KÓTA
- Zeneművészek Szövetsége
- Nemzetközi fesztiválokat és versenyeket rendezőszervezetek
- Koncertirodák
- Nemzeti Filharmónia
- Történelmi egyházak

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar
A helyi és környékbeli tanárokból álló együttes az elmúlt negyven év során szervezeti
struktúrája és művészi munkája tekintetében beépült a hazai professzionális zenekaraink
sorába. A 2001-2006. évek folyamatos szakmai munkája alapján a Szimfonikus Zenekar
bérletes hangversenyeire 500 fős állandó ill. bérletező, közönséget alakítottunk ki.
A koncertlátogató közönség megtartását az év második felében kettődarab 5 előadásból álló
komolyzenei hangversenybérlet megszervezésével kívánjuk fejleszteni. Az elmúlt évek
gyakorlata alapján a zenekar arculatának és szerepvállalásának egyik legjelentősebb szolgálati
helye a Szigligeti Színház volt s egyben a zenekar ténykedésének egyik legnagyobb hatású
művészi színtere mára áttevődött az Aba-Novák Kulturális Központ Erkel Ferenc
hangversenytermébe. A zenekar, egyben a kulturális központ, és a város zenei életének
további kiemelkedően fontos elemévé vált Izaki Masahiro, akinek személyében egy
nagyformátumú és egyben kompromisszum-képes, tekintélyes, befolyásos fiatal karmester
tölti be a főzeneigazgatói posztot. A további szakmai programok lényeges elemei az ifjúsági
és kiszenekari hangversenyek értékesítése a „többször játszható” repertoár erősítésével,
továbbá a kiépült külföldi kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése, lehetőség szerint
bevonva a pályázati forrásokat és a gazdasági környezet támogatóit.
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Hangversenynaptár:

Dátum Helyszín M űs o r Karmester

I. 2. Szolnok Újévi hangverseny Izaki Masahiro

II. 12. Szentes Mozart: C-dúr szimfónia KV 200 No.28. Rácz Márton

Mozart: C-dúr Andante

Mozart: F – dúr zongoraverseny KV 413

Mozart: g-moll szimfónia KV 550

III. 11. Törökszentmiklós Erkel: Hunyadi-nyitány Bali József

Bartók: Román népi táncok

Kodály: Galántai táncok

Kodály: Intermezzo

III. 14.
VMZK
Hangversenyterem Erkel: Hunyadi-nyitány Bali József

Kodály: Galántai táncok

Kodály: Marosszéki táncok Rácz Márton

Kodály: Háry -Intermezzo

III. 15. Kunszentmárton Mozart: Á-dúr zongoraverseny KV 414 Szőke F.

Mozart: G-dúr fuvolaverseny

New village

III. 30.
VMZK
Hangversenyterem

Mozart: Esz – dúr kétzongorás verseny
KV. 365 Izaki Masahiro

Bartók: Román népi táncok

Tisza Néptánc - gála

III. 31.
VMZK
Hangversenyterem Mozart: Szöktetés - nyitány Izaki Masahiro

Mozart: Esz – dúr kétzongorás verseny
KV.365

Saint-Saëns: Haláltánc op.40

Saint-Saëns: Állatok farsangja
„HISZÜNK A SZERETET EREJÉBEN” - JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY” IV. 13 –

IV. 15.

IV. 13. Arad Didier V. D.: Adagio Európához Bali József
Mozart: Varázsfuvola - nyitány K

620
Mozart: d-moll zongoraverseny

KV 466
Mendelssohn: Á-dúr „Olasz”

szimfónia Op.90, No.4
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IV. 14. Déva
Ifjúsági műsor az esti

"Dance&March" válogatása Rácz Márton

IV. 14. Székelyudvarhely Dance&March Izaki Masahiro
Tchaikovsky: Hattyúk Tava –

Keringő
Khachaturian: Mazurka- Az

álaros c. szvitből

Rossini: Tell Vilmos – nyitány

Lehár: Arany Ezüst Keringő

J. Strauss: Denevér-nyitány

Bizet: Carmen – Torreádor Induló
Offenbach: Orfeusz az Alvilágból

– kánkán
Szünet

Suppe: Könnyűlovasság - nyitány

Anderson: Bálkirálynő

Anderson: Kék Tangó

Anderson: Smirgli Balett

Anderson: A Táncoló Macska
Khachaturian: Kard Tánc a

Gayane c. balettből
Borodin: Igor Herceg – Poloveci

Táncok

Ráadás:
Tchaikovsky: Virágkeringőa

Diótörőc. szvitből

Brahms: Magyar Táncok

IV. 15. Paraid

Műsorát később: Händel:
Vízizene, Mozart: g-moll

szimfónia K.V. 550 Izaki Masahiro

18. Jászberény Ifjúsági műsor: Bali József

18. " " "

18. Jászapáti " "

19. Martfű " "

19. Szandaszőlős " "

19. " " "

20. Jászkisér " "

20. Pusztamonostor " "

20. Jászfényszaru " "
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23. Kunszentmárton " "

23. Törökszentmiklós " "

23. Mezőtúr " "

24. Tiszafüred " "

24. Kunhegyes " "

24. Szolnok - VMZK " "

V. 9. Törökszentmiklós Városi E U rendezvény "

? Biharkeresztes Bihar Expó Rácz Márton
25.,
30.

VMZK
Hangversenyterem Operagála Bali József

IX. Franciaország
Hangversenykörút
(Egyeztetés alatt) Izaki Masahiro

IX. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. Vendégkarmester

X. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. Izaki Masahiro

X. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. orgonaművész

XI. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. Izaki Masahiro

XI. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. kamarazenekar

XII. Szolnok Bérleti hangversenysorozat I. Izaki Masahiro

Bartók Béla Kamarakórus
A szimfonikusokhoz hasonlóan eladhatóságuk alapköve a már meglévőés folyamatosan
bővülőspeciális, a cross-over elemeire épített, tematikus a nagyközönség és az üzleti szféra
igényeihez jobban illeszkedőrepertoár kialakítása. A szakmai műhelymunka eredményeinek
igazi megmérettetését csak a hazai és külföldi koncerteken, fesztiválokon és versenyeken való
részvétel biztosításával lehet az élvonalban tartani. 2007. év tervezett törzsprogramjai

Időpont Programok
Február Rendhagyó énekórák a Kodály évforduló jegyében
Március 24. 30. 30 Minősítőkoncertek
Március 6. Kodály Zoltán halálának 40. évfordulója tiszteletére ünnepi

megemlékezés a Tiszaparti Gimnázium aulájában
Április 11-15. Egyházzenei koncertek a város templomaiban
Április 20-21-22 KÓTA Országos rendezvények „In memoriam Buday Péter”
Április Országos kórustábor –Szolnok, ANKK
Április 28-29-30 Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Május 30. Zenei tábor
Május Zenés Múzeumi esték 1. koncert
Június 20. Zenés múzeumi esték 2. koncert
Június 25-30. Kórustábor
Augusztus Zenés múzeumi esték 3. koncert
Szeptember 1. Város Napja

Szolnok testvérvárosainak nemzetközi kórustalálkozója (tervezet)
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Október 1. A Zene Világnapja
Rendhagyó énekórák a Kodály évforduló jegyében

November 16-17-18 Kodály Kórusok Országos Találkozója
November Görögország - Athén Nemzetközi Kórusfesztivál
December Adventi koncertek a város templomaiban
December 17. Kodály év záró koncertje az ANKK-ban

Liszt Ferenc Kamarazenekar
A közel húszéves együttműködés elsősorban azért született meg, mert a város kulturális
koncepciója zenei életét, az Európa élvonalába tartozó Liszt Ferenc Kamarazenekar országos
és nemzetközi zenei- és fesztivál-kapcsolatrendszerére alapozta. Tekintettel arra, hogy az
eredeti elképzelések szakmai elemei tartalmilag és formailag is veszítettek jelentőségükből a
megújuláshoz a város és a zenekar vezetésével közösen meg kell keresni azokat a pontokat,
ahol a zenekar hatékonyabban bevonható Szolnok és az Aba-Novák Kulturális Központ zenei
munkájába.

II. Gyermek- és Ifjúsági Iroda
Annak érdekében, hogy minél korábban kialakuljon a kultúra iránti fogékonyság, kiemelten
fontosnak tartjuk a gyermekek és az ifjúság kulturális életének; előadások, kiállítások zenés-
közösségi alkalmak, a népművészet értékeinek átadását szolgáló képzések fejlesztését, a
korosztály érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítését, közművelődési
lehetőségeinek támogatását.

A már hagyományosnak számító programjainkat tovább kívánjuk vinni, ezek az alábbiak:
Gyermek bérletsorozat (óvodásoknak, alsó osztályosoknak)
„Mesék szárnyán” bérletes előadássorozat

1. március 26. 10 és 14 óra Maszk Bábszínpad: Hagymácska
2. április 3. 10 és 14 óra Tér Színház: Mirkó királyfi
3. május 22. 10 és 14 óra Trambulin Színház: Varázsfuvola

Családi matiné I.
1. március - Vaskakas Bábszínház: Sze-rel-me-sek - (egyeztetés alatt)
2. március: - Csodák palotája az Aba-Novák-ban. Interaktív eszközök közül

tervezünk egy kiállítótérnyi anyagot bérelni, hogy azokkal egy
izgalmas, rendhagyó élményt, jelentőkiállítást nyújtsunk kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

3. május - Márkus Színház: Mátyás király szárnyai - (egyeztetés alatt)
Családi matiné II.

1. október Samunadrág 10 és 14 óra
2. november Hófehérke és a 7 törpe 10 és 14 óra
3. december Kolompos Karácsony 10 és 14 óra

Zenés gyermekműsorok
1. február 17. A Magyar Mesezenekar Zsebtévé c. koncertje
2. április Kolompos együttes lemezbemutató koncertje (egyeztetés alatt)
3. június Halász Judit: Hívd a nagymamát c. koncertje (egyeztetés alatt)

Ifjúsági bérletsorozat (felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak)
Ifjúsági bérletsorozat kötelezőolvasmányokból (felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak)
Ifjúsági előadások

1. január És Rómeó és Júlia (január 31.)
2. március, v. április William Golding: A legyek ura (egyeztetés alatt)
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3. április, vagy május S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve)
(egyeztetés alatt)

4. október G.Ö.R.Cs. (Görög Összes Regéi és Cselekedetei)
(egyeztetés alatt)

5. november Kolibri Színház: Az apuka (egyeztetés alatt)

A hétvégi rendezvényeink rendszeres elemei a táncházak, annak érdekében, hogy a
hagyomány legyen meghatározó a helyi közösségi élet, hiteles identitás kialakításában. A
természetismereti tábor megszervezése a közvetlen természet-élmény hatásának
megismerésére, azoknak a közösségi alkalmaknak a létrehozása, amelyek meghatározó
hatással vannak a természettel való új viszonyok elsajátításában. (A víz világnapja 2007.
kiállítás, fotó- és rajzverseny fiataloknak.) Művészeti Iskolák Fesztiválja, Tehetségkutató
versenyek alkotók és közösségek működésének, társadalmi elfogadásának segítése érdekében.
Elsőalkalommal április 11-én a Költészet Napja alkalmából meghirdetjük a város és
környékének iskolái számára a Szolnoki Versmondó versenyt.

Ifjúsági Tér, tanuló, oktató, szórakoztató helyszín, elsősorban a 12-20 év közötti fiatalok
számára, ahol a tudomány és technika legújabb vívmányaira alapozva épülnek fel szabadidős
programjaink. Az idelátogatók kötöttség nélkül válogathatnak a programok között, közben
leckét írhatnak, ebédelhetnek, szórakozhatnak. Mindehhez szükséges berendezni a
létrehozott teret, ahol a fiatalok elképzelései valóra válhatnak, a helyi amatőr zenekarok
koncertezhetnek, bármely közösség számára lehetőség nyílik a bemutatkozásra. A
kapcsolódó, fiatalokat vonzó szolgáltatások, mint az internet hozzáférés, játszó-tér
(társasjátékok), könyvtár (csak olvasóterem), teázó, ahol tanulhatnak is, stb. ma már
természetes kiegészítői egy népszerűés elfogadott közösségi helynek. Összességében célunk
egy olyan valódi ifjúsági tér működtetése, ahol a „felügyeletet”, a koordinációt fiatalok látják
el. Az év elsőszámú szakmai programja a Cimbora klub létrehozása csatlakozva az országos
hálózat szakmai munkájához.

Művészeti Iroda

Feladata a város kulturális igényeinek kielégítése, szellemi, művészeti értékek bemutatása.
Kulturális örökségünk „életközelibbé” tétele, Szolnok művészeti értékeinek feltárása, helyi,
művelődési szokásainak gondozása, gazdagítása, művelődőközösségek – ezen belül az
időskorú népesség - tevékenységének támogatása. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a
magyar tehetségek helyzetbe hozására itthon és külföldön. Szintén ezen irodának feladata a
magyar kultúra egyetemes és nemzeti értékeinek ápolása, az ünnep kultúrájának gondozása, a
szolnoki ünnepek, évfordulók, világi és egyházi hagyományainak közismertté tétele,
élményeinek gazdagítása.

AZ ANKK programkínálata négy „negyedéves” rendszerbe illeszthető:
1. A Magyar Kultúra Napjától a Magyar Könyvszalonig.

Ebben az időben főleg az intézmény falain belül folyik a szakmai munka. Erre az
időszakra esnek a báli szezon eseményei is. Középtávon célunk a báli szezon arculatának
tisztítása is, a lokálpatrióta hagyományok ápolása mentén.

2. Szentivánéjtől Szolnok Napjáig.
Ez az ANKK szabadtéri, nyári programja, melynek eseményeit a város különbözőtereire,
de elsősorban a Hild téri akcióterületre terjeszti ki. Ez az időszak kiemelten fontos az
intézmény életében, mert ezekben a hónapokban tudja közvetlenül befolyásolni a város
arculatát, idegenforgalmi kínálatát.
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Látványos tömegrendezvények, emelt számú zenei és egyéb szabadtéri események,
intézményi együttműködésben megvalósuló közös programok, városi hangulatjavító
rendezvények, koncertek alkotják az időszak programkínálatának gerincét, mely egy
hagyományteremtőSzentivánéji fesztivállal veszi kezdetét.

3. Szolnoki ősz
A Város Napjától október 23-ig. Szabadtéri és intézményen belüli rendezvények, az
iskolakezdéshez igazított szakmai profillal. Tudományos konferenciák, mini-expók,
kiállítások, show-műsorok alkotják a kínálat alapelemeit.

4. Mindenki karácsonya
Az év utolsó két hónapja a karácsonyi ünnepkör jegyében telik el. Jótékonysági estek,
együttműködésben létrejövő iskolai programok, játszóházak, főleg a kicsikre
összpontosító családi programok és koncertek, beavató programok valósulnak meg.
A negyedéves alapműködéshez – költségvetéstől függően - alapdizájn és alapszín is járul
majd.

Főprogramterületek:

Városi ünnepségek

- Magyar Kultúra Napja – Január 22.
- 1848-as Magyar Szabadságharc és Forradalom – Március 15.
- Május 1. A munka ünnepe
- Európa Nap
- Szent István Napja – Augusztus 20.
- Szolnok Napja – Szeptember 1.
- Aradi 13 vértanú – október 6.
- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc napja – október 23.
- Mindenki karácsonya

Fesztiválok

- VI. Szolnok Akusztikus gitárfesztivál (Dylan Fowler – Anglia, Peter Finger-
Németország, Dean Magraw- USA, Budapest Aqusztik Band, Dian Róbert, Szabó Sándor,
1 főflamenco)

- Bohém Ragtime Jazz Fesztivál (Adam Swanson – USA, Fulton Street Jazz Band – USA,
John Arpin – Canada, Hot Jazz Band (Mo.)

- I. Szolnoki Könyvszalon (Kertész Imre, Esterházy Péter, Nádas Péter, Spiró György)
- XI. Ételkorzó
- Szolnoki Nyár
- XIV. GLOBE fesztivál
- „In memoriam Pege Aladár”, V.Soulnok Jazz Napok

Képzőművészeti kiállítások
A kortárs képzőművészet helyi és országos alkotóinak valamint az érdekes és különleges
nemzeti értékeink bemutatása.
Január: Verebes György festőművész
Március: Marosán Gyula festőművész
Április: „Élet a halál után” A Szépművészeti Múzeum vándorkiállítása
Június: Pogány Gábor Benőszobrászművész
Október: Szutor Gabriella tojásszobrász
November: Chlumetzky Ildikó keramikus
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Homagge Aba-Novák
1. Évente tartandó rendezvény mindig március 15-én, Aba-Novák születésnapján.
2. Páratlan években, így elsőként 2007-ben Aba-Novák Vilmos tanítványai állítanak ki, első
alkalommal a már nem élő, Marosán Gyula festőművész örökségéből nyílik tárlat. Ezt
követően 2009-ben Giovanni Hajnal, 2011-ben Zmeták Ernő, 2013-ban Pleidell János. Ezek a
kiállítások nagy előkészítőmunkát igényelnek (anyag összegyűjtése, szállítás szervezése,
reprodukálás, esetleges csatlakozó kiadvány szervezése, etc.). Minden kiállításon egy-egy
Aba-Novák művet is bemutatnánk az örökösök közreműködésével. A sorozat címe: Aba-
Novák, a Mester 3. Páros években pályázat kiírását tervezi a menedzsment a Magyar Képző-
és Iparművészek Szövetsége apparátusával közösen, ma élőkortárs képzőművészek számára,
felkért zsűrivel, pénzdíjazással. 2008-ban grafikusoknak, 2010-ben festőknek, 2012-ben
szobrászoknak.

Fotógaléria

Csoportos és egyéni kiállítások a Jászkun fotóklub gondozásában.
Mesélőképek. A ház külügyi kapcsolataira alapozott testvérvárosi,
európai és ázsiai országok életét bemutató fotó sorozatok.

Koncertek
Március 19. Koncz Zsuzsa
Május 8. Zorán
Október Rúzsa Magdi
December Adagio

Színházi előadások
Április: Dinnyék (Parasztkomédia) - Kis Színház vendégjátéka (Ábel Anita, Ivancsics Ilona,

Jónás Rita, Kiss Gábor, O. Szabó István)
Május: Acélmagnóliák – Karinthy Színház vendégjátéka (Sára Bernadett, Hűvösvölgyi Ildikó,

Tóth Judit, Ivancsics Ilona)
Október. Stílusgyakorlat – Komédium Színpad (Gáspár Sándor, Bán János, Dörner György)
November: MagaSztár!? – Mikroszkóp Színpad vendégjátéka (Lorán Lenke, Beregi Péter,

Baranyi László, Kokas Piroska, Karsai István, Aradi Tibor,
Defekt Duó, Heller Tamás, Böröczky József, Gelecsényi Sára,
Varga F. József, Ayala, Bősze Péter, Straub Dezső)

Önálló estek
Április – A költészet Napja. A szatmári Harag György Társulat pódium műsora
Május – Eperjes Károly önálló estje
Június – Ki mondta neked, hogy énekelj? Koltay Róbert önálló estje
Október – Vajda István: Pedig én Jó anya voltam. Pogány Judit estje
November – Cserhalmi György Petri Pörköltje

Író-olvasó találkozók

MAGASLES.
A kortárs mai magyar irodalom jeles képviselőinek bemutatkozása, író-olvasó találkozó
keretében könyvvásárlással és könyvdedikációval egybekötve.
Január – Szabó Magda
Március – Nádas Péter
Június – Karafiáth Orsolya
Augusztus – Kertész Imre (Esterházy Péter)
Október – Spiró György
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Derűs Órák

Program az időskorúak művelődési szokásaink segítésére. Munkánk alapvetőcélja
Szolnok város nyugdíjas polgárainak biztosítani mindazokat a kreatív
energiákat felszabadító új kompetenciák elsajátítására alkalmas közösségi formákat,
amely egy tevékeny életszakasz kialakításához szükséges.
A program elemei:
l. Idősek egészségügyi kisakadémiája
2. Klubvezetők Klubja
3. Derűs Órák – Városi klubtalálkozók
4. Magyarnóta és operett bérletsorozat
5. Kattints rá Mami! – Internetes képzés nyugdíjasoknak.
6. Hangversenybérlet nyugdíjasoknak
Tervezett ill. pályázati előkészítés alatt lévőönálló, értékteremtőprogramok
- országos rangú vándorkiállítás
- két országos rangú fotókiállítás
- ANKK érzékelhetőarculati korszerűsítése
- Aba-Novák arculati fesztivál (társművészeti napok) vagy Szentivánéj-Fesztivál
- Kárpát medencei fokfesztivál az ifjúsági irodával
Előre jelezni kívánjuk hogy a program Uniós pályázati témaként történőbefogadása esetén
+ 12.000 e forint = 171.000 e forint módosulást jelent a költségvetés számára.

Közösségek, tanfolyamok, civil szféra
A ház sajátosságaiból fakadóan nem a közösségi élet szintereinek gazdagítása a főcél. A
fentiektől függetlenül meg kell állapítani, hogy
- a központ vonzza a legnagyobb közönséget; a 14-70 év közötti lakosság fele megfordul
valamilyen céllal az Aba-Novák Kulturális Központban;
- a legheterogénabb látogatói kört tudhatjuk magunkénak;
-a látogatottsági gyakoriság a legkiegyenlítettebb az egyes társadami-demográfiai
szegmensekben;
- jelentik a lakosság legnagyobb része számára a kultúrához való hozzáférés, a kultúrálódási
lehetőségét.

Tanfolyam Tanfolyam
időpontja Helye Résztvevői díj

Részt-
vevők
száma
(átlag)

Foglal-
kozások
száma/

hét
Jóga Hétfő: 16.30-18.30 Balett terem 500 Ft/ alkalom 15 fő 1

Hétfő: 18.00-19.00 15 fő 2
Aerobic Csütörtök: 18.30-

19.30
Balett terem 450 Ft/ alkalom

Kedd: 16.30-18.30
Szerda: 16.30-17.30
Csütörtök: 16.30-
17.30

Mozsonyi
balett

Szombat: 9.00-11.00

Balett terem 4000 Ft/ hó 50 fő 6

Kedd 18.30-19.30 500 Ft/ alkalom 15 fő 2
Pilates torna Csütörtök: 17.30-

18.30
Balett terem
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Klasszikus
balett Szerda: 17.30-18.30

3.000/5.000
Ft/hó 26 fő 4

Péntek: 16.30-18.30
Balett terem

Hétfő: 8.40-9.40
Hétfő: 10.00-11.00
Kedd: 8.40-9.40
Kedd: 10.00-11.00
Szerda: 8.40-9.40
Szerda: 10.00-11.00

Biotorna

Csütörtök: 8.45-9.45

Balett terem 300 Ft/ fő 20 fő 7

Zeneovi Kedd: 16.30-17.30
Kodály Z.
terem 600 Ft/alkalom 5-6fő 1

Mazsorett és
zászló- forgató
csoport

Péntek: 14.00-16.00 Balett terem 3000 Ft/hó 20 fő 1

Angyal András
Táncstúdió

Szombat: 11.00-
12.30 Ifjúsági terem 6000 Ft/ 8

alkalom 28 fő 2

Ifjúság és
felnőtt
Színjátszó
tanfolyam

Hétfő: 17.00-19.00 Kodály Z.
terem 5000 Ft/hó 8 fő 1

ExperiDance
Tánciskola

Ősszel indul
szombatonként Ifjúsági terem Egyeztetés alatt 25-30 fő 1

Vakok és
Gyengénlátók Kedd: 14.00-17.00 Ifjúsági terem Nincs 20 fő Havonta 1

Jászkun
Fotóklub

Csütörtök: 17.00-
20.00

Kodály Z.
terem Nincs 25-30 fő 1

Hétfő: 14.00-17.00Jászkun Citera-
Zenekar Szerda: 14.00-17.00

Kodály Z.
terem Nincs 7 fő 2

Szolnoki
Népdalkör

Csütörtök: 15.00-
17.00

Kodály Z.
terem Nincs 15 fő 1

Éremgyűjtők
Klubja Szombat: 9.30-12.30 Ifjúsági terem Nincs 20-25 fő 1

Szerda: 17.00-20.00Híd Színház
Péntek: 17.00-20.00

Kodály Z.
terem Nincs 12 fő 2

Szolnoki Jazz
Klub KOJAK Hétfő:18.00-20.00 Szekcióterem 300 Ft/ alkalom 20-30 fő Havonta 1

Komolyzenei
Klub Szerda: 18.00-20.00 Szekcióterem 300 Ft/ alkalom 20-30 fő 2 havonta

1
Zeneklub:
PANKK Péntek:19.00-21.00 Ifjúsági terem 300 Ft/alkalom 30 fő Havonta 1
Cimbora Klub Péntek 17.00-21.00 Ifjúsági Terem térítésmentes 100 fő Havonta 1

III. Konferencia Iroda

A szakmai munka egyik legizgalmasabb jövőképe, amely területen a különbözőszakmai
kérdésekben ki kell munkálni a korosztályok, rétegek tudományos és művészeti alkalmainak
rendszerét. Hazai és külföldi konferencia központokkal a kapcsolatot kialakítani, a jövőre
vonatkozó elképzeléseket és együttműködési lehetőségeket egyeztetni, a kommunikációs
csatornákat kiépíteni.
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Időpontok Programok
2007. február 10. Esküvői bemutató
február 08. IKR Bábolna – Regionális szakmai találkozó

március 17.
Országos Gasztronómiai Kiállítás; Mesterszakács és mestercukrász
verseny

március 19. Tiszta szívvel Szolnokért – Egészségügyi szűrések
március 30. Szakfelügyelői konferencia
április 5-6. Óvodai Nevelési konferencia
április 7-8. *Húsvéti Virágvásár
április 20-21. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turisztikai Napok és Utazási Kiállítás
május 18. OMBKE Közgyűlés
május 25-26-27. Játék Expo
június 24-26. Szolnok Expo
szeptember *I. Szolnok Könyvszalon

október 11-13.
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 35.
Kongresszusa

november *Soulnok Jazz Napok Hangszer kiállítás
november 16-17. Kodály Kórusok Nemzetközi Fesztiválja

 A vastaggal szedett programok saját kezdeményezések

IV. Marketing, Kommunikációs és Információs Iroda

A szakfeladatok összességét átfogja az információs tevékenység, illetve annak szisztematikus,
színvonalas, naprakész fejlesztése. Célunk a kulturális-közművelődési info-kommunikációs
szolgáltatás biztosítása.
A Kht. információs bázisa kell, hogy legyen az egyes szakterületeket érintőeseményeknek,
szervezeteknek az országos telematikai rendszer részeként. A kialakuló információs
rendszernek szakmai alapon szerveződő, a helyi lakosság tájékoztatását elősegítő
szolgáltatásnak kell lennie, amelyben az adatszolgáltatók egymással partnerkapcsolatban álló
szervezetek. Az iroda feladata a szakmai irodák teljes körűkiszolgálása a marketing munka
területén. Feladatunk a technológiák fejlődésének és terjedésének elősegítése a
közművelődési szervezési munkában, a Kulturális Központban megújítva a meglévő
társadalmi kapcsolatok rendszerét.
Ezek:
- adatfeldolgozás, statisztika
- havi kiadvány szerkesztése
- weboldal karbantartása
- elektronikus tájékoztatás
- kapcsolattartás (médiumokkal, nyomdákkal, grafikusokkal, stb.)
- információs szolgálat működtetése
- A Kulturális Központ értékeinek értékesítése, kapcsolattartás a gazdasági környezet
szereplőivel.
A Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. weboldala jelenleg kidolgozás alatt áll. A tervek
szerint március 15-én indul. A társaság honlapjára fellépők egy kattintással elérik a város, a
megye, az ország világhálón elérhető könyvtárát, múzeumát, színházát, kulturális
intézményeit, az országban rendezett fesztiválokat.
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Így társaságunk nemcsak a saját programkínálatával éri el a „szörfözők” érdeklődését, hanem
azzal is, hogy a legrövidebb időalatt betekinthet más kulturális programokba, ami jelenleg
ilyen összeszedett módon egyetlen weboldalon sem szerepel. Ez a megoldás egyrészt azért
fontos, hogy az információra várókat tökéletesen és széles körűen tudjuk tájékoztatni,
valamint a saját rendezvényeinket, határokat nem ismerve tudjuk ismertetni, vonzóvá tenni a
könnyűés elegáns elérhetőséggel, amit még kedveltté tesz az on-line jegyrendelés. Röviden:
mindenki számára könnyen kezelhető, átlátható, egyszerűés mégis sok információt nyújtó e-
kultúrpont.

A Paletta műsorfüzet teljes, átfogó képet kíván adni Szolnok város kulturális kínálatából,
melynek életre hívását Társaságunk szorgalmazza. Együttműködési szándéknyilatkozatok
alapján rögzített anyagi és tartalmi felelősségvállalással magas példányszámú kiadvány vonzó
a reklám piac résztvevői számára.

Szolnok 2007. február 28.

Farkasházi István
Ügyvezető

V. napirendi pont:
Előterjesztés az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendelet
módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k:

Dr. Póta Sándor: Nem látja az előterjesztésben, a Templom utcában elhelyezkedőSzomorú
Jézus szobrot. Az Eötvös tér átalakításánál figyelembe vették-e a 68-as Szolnoki Gyalogezred
Obeliszkjének az elhelyezkedését? Az Eötvös tér Thököly út felöli végén lévővédett fának mi
lesz a sorsa?

Dr. Nemes András: Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi egyedi védelem alá tartozó
épületrésznek minősülőobjektum jegyzékében tapasztalt hiányosságokat. Ilyen például a
Zsinagóga építőinek szobra, Megyeháza és a Technika Háza közötti kőszobor, az egykori
szolnoki vár területe, Táncsics utcán a Városházával szemben az egykori katonai bérház
oldalán volt egy kőszobor, ami eltűnt, illetve a Pettenkoffen Ház. Véleménye szerint
alaposabban át kellene tanulmányozni a jegyzéket és alaposabban feltérképezni azokat a
szobrokat, domborműveket, amelyeket nem tartalmaz az előterjesztés melléklete. Kérte a
különbözőemléktáblák védelem alá helyezését.

Pataki Ferenc: Az előterjesztés mellékleteként szereplőhelyi védelemre javasolt területek
illetve egyedi objektumok jegyzéke a 2005. évben a településrendezési terv alátámasztó
munkarészeként készült örökségvédelmi hatástanulmányon alapulva. Ehhez az
örökségvédelmi hatástanulmányhoz igazította a listát, ami 99%-ban a most módosítandó
rendeletben is változatlan tartalommal szerepel. Ebben az örökségvédelmi hatástanulmányban
külön szerepel az országos védettségűobjektum, és az országos védettségűműemlék.
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Ezért nem került ide a Szomorú Jézus szobor, hiszen az országos védettségű. Az említett
épületek is országos védelem alatt állnak, ezért a helyi védettségről szóló rendeletben nem
szerepelhetnek.
Dr. Póta Sándor kérdésére elmondta, hogy az önkormányzat gondolt az Eötvös tér átépítése
kapcsán az Obeliszk áthelyezésére. A terv alapján, az Obeliszk elfordításával egy
körbejárható gyalogos tér kerül kialakításra, térburkolattal.
A védet fáról elmondta, hogy az közvetlenül ehhez a rendelethez nem kapcsolódik, hiszen az
önkormányzat természeti értékek védelméről egy másik rendelete - 39/2005. (X.3.) KR.
rendelet - szól.
Dr. Nemes András felvetéseire elmondta, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány képezte a
lista alapját. Készítői nem automatikusan vettek bele minden szobrot és közterületen lévő
képzőművészeti alkotást - saját megítélésük szerint állították össze a listát -.
Ismertette, hogy a rendelet tartalmazza azt, hogy bármely személy javaslatot tehet egyedi
védelemre vonatkozóan. Kérte Dr. Nemes Andrástól, hogy amennyiben továbbra is fenntartja
az említett alkotások védetté nyilvánítását, akkor kezdeményezze azt a városgazdálkodási
bizottság felé.
A szolnoki vár területével kapcsolatban kifejtette, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány
külön és részletes tervfejezete foglalkozott a régészeti lelőhelyekkel. Az előterjesztésben a
szolnoki vár területén három vagy négy jelentős és különbözőmértékben feltárt régészeti
lelőhely szerepel, ami visszatükröződik Szolnok város szabályozási tervében is.
Véleménye szerint, azon állítás, hogy veszendőbe mehetnek értékek, vitatható, hiszen az
építési tevékenységet engedélyezési eljárás előzi, amelynek során a Megyei Múzeum, illetve
szükség esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonásával a szükséges intézkedések
megtehetők.
A Pettenkoffen Házzal kapcsolatban elmondta, hogy a ház elkészültével az emléktábla
visszahelyezése meg fog történni.

V é l e m é n y:

Dr. Nemes András: A szolnoki várral kapcsolatban elmondta, hogy információ szerint a
támfal megépítése előtt - ami árvízvédelmi szempontból indokolt - nem történt meg a
régészeti feltárás. Véleménye szerint azon a területen - minden háznál - bármiféle építkezés
folyik, kötelezőlenne elvégezni a régészeti vizsgálatokat.
Szerinte, Simon Ferenc által megalkotott szobor, ami a Galériánál áll – és a Zsinagóga
építőjének állít emléket –, illetve, ami a Tanács Köztársaság áldozatainak állít emléket, bele
kellene venni a rendeletbe.

Pataki Ferenc: A Megyei Múzeum által készült el a teljes vár területére vizsgálat, feltárás.
EUV koordinátában meghatározottak azok a lelőhelyek, amelyek megvannak. Egyértelműen
tudható, hogy mely területeknél - az építési munkák esetén - szükséges már a tervezésbe is
bevonni az örökségvédelemmel foglalkozó szakhatósági szervezeteket. A szabályozás is arról
szól, hogy amennyiben az eddig nem ismert területeken mégis valami előkerül, a munkát
azonnal le kell állítani, be kell jelenteni és a munka csak a Megyei Múzeum további
engedélyével folytatható.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következőrendeletét:
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11/2007. (IV.5.) KR. rendelet
az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendelet
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1), a 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet, valamint az építészeti
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet
figyelembevételével az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005. (X.6.) KR.
rendeletet (továbbiakban: KR) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A helyi egyedi védelemre vonatkozó javaslatot véleményezés céljából meg kell küldeni:
- a tulajdonosnak (amennyiben nem azonos a kezdeményezővel),
- az állami főépítésznek,
- a megyei főépítésznek,
- a Kulturális örökségvédelmi Hivatal Budapesti Regionális Irodájának,
- Szolnok Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának (továbbiakban:
Tervtanács)”

2. §

(1) A KR 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi területi védelem alatt álló környezetbe
tartozó ingatlan közterület felöl látható homlokzatán:
- mindenneműreklámtábla a Tervtanács állásfoglalására épülőépítési engedély alapján
helyezhetőel;
- konzolosan elhelyezett reklámfelirat, vagy tábla függőleges hossza nem lehet 1,50 m-nél
nagyobb;
- cégfeliratot, üzletmegnevezést és egyéb reklámfeliratot az építészeti tagozatok
nagyságrendjével összehangolt, tábla vagy különállóbetűk felszerelésével, vagy az erre
alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével oly módon szabad megvalósítani, hogy a
felirat ne takarjon el építészeti tagozatot,
- a felirat betűtípusának az épület homlokzatának stílusához kell alkalmazkodni,
- felirati tábla csak a bejárat mellett szerelhetőfel,
- konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és elkészített szerkezet alkalmazható, de
nem szerelhető fel a homlokzathoz adaptálás nélkül valamely cég, üzletlánc tipizált
reklámhordozója,
- védőtető, előtető, biztonsági rács, korlát, ernyőszerkezet, zászlótartó, virágláda tartó,
konzolos homlokzati lámpa létesítése engedély alapján végezhető.”

(2) A KR 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Helyi területi védelem alá tartozó városépítészeti térben, helyi egyedi védelem alatt álló
objektum, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan, védett térfal előtti
közterületen köztárgy, hirdető-berendezés és egyéb látható szerkezet, berendezés (teraszok,
utcabútorok, árnyékoló szerkezetek) csak a városépítészeti tér legalább két sarok közti
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egységére, amennyiben hossza meghaladja a 80 m-t, akkor minimum 2-2 szomszédos ingatlan
előtti közterületi részre készített, és a Tervtanács által véleményezett berendezési és használati
javaslat szerint helyezhetőel.”

3. §

A KR 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az önkormányzat pályázati rendszer keretében támogatást nyújt azon lakossági,
vállalkozói és önkormányzati kezdeményezésekhez, melyek az épített környezet helyi
védelmére - elsősorban a városkép javítását célzó felújítási és karbantartási feladatok
elvégzésére - irányulnak, ennek érdekében létrehozta az Épített Környezet Helyi Védelmét
Támogató előirányzatot (továbbiakban: Alap). Az Alap működési rendjéről a módosított
284/2003. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat rendelkezik.”

4. §

A KR 16. § 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14. Tervtanács: külön jogszabályban meghatározott Építészeti-Műszaki Tervtanács.”

5. §
Záró rendelkezés

(1) A KR. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz melléklete lép.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város 2007. március 29-i ülésén.

VI. napirendi pont:

Előterjesztés az általános iskolákban a kötelezőfelvételi kötelezettség teljesítése után
fennmaradó helyek sorsolás útján történőbetöltésével összefüggésben a sajátos helyzet
meghatározásának elveiről szóló rendelet megalkotására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés indokaként elmondta, hogy rendeletet kell alkotni annak
tekintetében, hogy mit neveznek Szolnok Megyei Jogú Városban sajátos helyzetű
gyermeknek. Az Oktatási Törvény 66. §-a egy olyan új szabályozást vezet be, mely szerint
egy felvételi kötelezettség teljesítése után ha egy adott iskolában még marad hely, és még van
jelentkezőgyermek is, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott helyre sokkal több
gyermek jelentkezik ez esetben. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, a fennmaradó
helyekre, amennyiben több jelentkezőgyermek van, akkor sorsolással döntenek. Szakmailag
nagyon fontos kérdés, hogy az esélyegyenlőség és a sorsolás milyen kapcsolatban van
egymással. A törvényt végre kell hajtani és ennek érdekében született a rendelet.
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A 3. § pontosan megfogalmazza, hogy „az a tanköteles tanuló, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye nem Szolnok városban található, legalább az egyik szülője
rendszeres munkavégzés okán Szolnok közigazgatási területén van, vagy az adott gyermeknek
a testvére jár az intézménybe.” 2006. évtől az általános iskolákban is egy új beiskolázási rend
lesz bevezetve, melyet röviden ismertetett. Reményét fejezte ki, hogy minél kevesebb
gyermek sorsa lesz sorolással eldöntve. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következőrendeletet:

12/2007. (IV.5.) KR. rendelet
az általános iskolákban a kötelezőfelvételi kötelezettség teljesítése után
fennmaradó helyek sorsolás útján történőbetöltésével összefüggésben a
sajátos helyzet meghatározásának elveiről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet célja

E rendelet célja azon feltételek meghatározása, amelyek alapján a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 66. § (2) bekezdése szerinti általános iskolai
felvétel vagy átvétel során – a kötelezőfelvételi kötelezettség teljesítése után fennmaradó
helyek sorsolás útján történőbetöltésével összefüggésben – a felvétel vagy átvétel iránti
kérelmet benyújtó gyermeket, tanulót sajátos helyzetűgyermeknek, tanulónak kell tekinteni.

2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott
bármely általános iskolába felvétel vagy átvétel iránti kérelmet benyújtó tanköteles
gyermekekre, tanulókra.

3. §

Sajátos helyzetűgyermekek, tanulók

(1) A Ktv. 66.§ (2) bekezdése szerinti általános iskolai felvétel vagy átvétel során sajátos
helyzetűnek kell tekinteni azt a tanköteles gyermeket, tanulót (a továbbiakban: tanuló), akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem Szolnok városban található és
a) legalább az egyik szülőjének rendszeres munkavégzési helye Szolnok Város közigazgatási
területén van vagy,
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b) testvére – az adott intézménnyel fennálló óvodai vagy tanulói jogviszonya alapján –
Szolnok Város közigazgatási területén található nevelési-oktatási intézménybe jár.

4. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i ülésén.

VII. napirendi pont:
Előterjesztés egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendeletek módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a pénzügyi bizottság,
valamint az egészségügyi, szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés
elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztésben technikai dologról van szó.

Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 22 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a következőrendeletet:

13/2007. (IV.1.) KR. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-
vételéről szóló 7/2005. (IV.8.) KR. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról, szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.)
92. §-ában biztosított jogkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 7/2005. (IV.8.) KR. rendeletét (továbbiakban KR.)
az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR. 4. § (8) bekezdése hatályát veszti.
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2. §

A KR. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. § „A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának a részletes
szabályait (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata a mindenkor hatályos személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló közgyűlési
rendeletében állapítja meg.”

3. §

A KR. 8. §-a hatályát veszti, a 9. § számozása 8. §-ra módosul.

4. §

A KR. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. § „(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvetőgondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végzőszemély kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történőellátást.
(4) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.
(5) A (4) bekezdés szerinti feltétel fennállását külön jogszabály szerint kell igazolni.

5. §

A KR.10. §-a hatályát veszti, a 11. § számozása 9. §-ra, a 12. § számozása 10. §-ra módosul.

6. §

A KR. 10. § az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
a) az egyedül élő65 év feletti személy,
b) az egyedül élősúlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élőkiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
(5) A súlyos fogyatékosságot a Sztv. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai
betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni.

7. §

A KR. 13. § számozása 11. §-ra, a14. § számozása 12. §-ra, a 15. § számozása 13. §-ra
módosul.
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8. §

A KR. 16. §-a hatályát veszti, a 17. § számozása 14. §-ra, a 18. § számozása 15. §-ra módosul.

9. §

A KR. 19. §-a hatályát veszti, a 20. § számozása 16. §-ra, a 21. § számozása 17. §-ra módosul.

10. §

A KR. 22. §-a hatályát veszti.

11. §

A KR. 23. § számozása 18. §-ra, a 24. § számozása 19. §-ra, a 25. § számozása 20. §-ra
módosul.

12. §

A KR. 26. §-a hatályát veszti, a 27. § számozása 21. §-ra, a 28. § számozása 22. §-ra módosul.

13. §

A KR. 29. §-a hatályát veszti, a 30. § számozása 23. §-ra, a 31. § számozása 24. §-ra módosul.

14. §

A KR. 32. §-a hatályát veszti, a 33. § számozása 25. §-ra, a 34. § számozása 26. §-ra, a 35. §
számozása 27. §-ra módosul.

15. §

A KR. 36. §-a hatályát veszti, a 37. § számozása 28. §-ra, a 38. § számozása 29. §-ra, a 39. §
számozása 30. §-ra, a 40. § számozása 31. §-ra, a 41. § számozása 32. §-ra, a 42.§ számozása
33. §-ra, a 43. § számozása 34. §-ra, a 44. § számozása 35. §-ra, a 45. § számozása 36. §-ra, a
46. § számozása 37. §-ra, a 47. § számozása 38. §-ra módosul.

16. §

E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. március 29-i ülésén.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletet:
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14/2007. (IV.1.) KR. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybe-
vételéről szóló 12/2005. (V.5.) KR. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 12/2005. (V.5.) KR. rendeletét
(továbbiakban: KR.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő személyes
gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti ellátások, valamint a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány által szervezett nyári napközis táborban igénybe vett étkezés térítési díját
(továbbiakban: intézményi térítési díj) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a
mindenkor hatályos személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló közgyűlési rendeletében állapítja meg.”

2. §

A KR. 12. § (6) és (7) bekezdése hatályát veszti.

3. §

E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. március 29-i ülésén.

VIII. napirendi pont:

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. rendelet
módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a pénzügyi bizottság,
valamint az egészségügyi, szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés
elfogadását.

Dr. Kállai Mária: A rendelet-tervezet 4. §-ában (25. oldal) a „Gyermekélelmezés intézményi
térítési díjai és rezsiköltség hozzájárulás 2007. április 1-jétől” címűtáblázatban a bölcsődei
ellátás 2007. évi intézményi térítési díja helyesen 264.-Ft.
Kérte a pontosítást a rendelet-tervezet részének és tárgyalási alapnak tekinteni.
A rendelet-tervezet összefügg az előbb elfogadott rendelettel. A térítési díj kiszámítása úgy
történik, hogy az önköltségből a normatívakivonása után alakul ki a térítési díj.



77

Példaként említette, hogy az Egyesített Szociális Intézménynél 110.850.-Ft térítési díj jön ki
ezzel a számítással, viszont 80%-a a nyugdíjnak meg kell maradnia. Ezzel is látszik, hogy terhet
ró ez a törvényi szabályozás az önkormányzatokra. A gyermekélelmezési intézményi térítési
díjaival kapcsolatban elmondta, hogy egy általános iskolában az egész napi ellátás 298.-Ft-ról
343.-Ft-ra változik. A rezsi hozzájárulás 152.-Ft-ról 175.-Ft-ra. A 15% magasnak tűnhet, viszont
júniusban a közgyűlés megtárgyalja az előterjesztést, amelyben az étkezési díj vizsgálatára
készül javaslat, hogy hogyan lehet az étkezés minőségét garantáltan biztosítani. Szeretnék elérni
azt, hogy Szolnok városban ne legyen éhező gyermek, tehát minden rászoruló, egy
melegebédhez juthasson. Kérte az előterjesztés elfogadását. Megjegyezte még, hogy a rendelet-
tervezet egyeztetve volt az intézményekkel, a szolgáltatókkal.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Radócz Zoltán: Valószínűleg ez az új számítási mód nem csak a szolnoki, hanem más
önkormányzatokat is hasonlóan súlyt. Van Szolnok város önkormányzatának olyan rendelete,
amely egyedi kedvezményekre is lehetőséget ad. Kérte a szociális szféra segítségét, legyen
arra tekintettel, hogy az egyedi kedvezményekre meg fognak növekedni az igények. Meg kell
nézni, hogy az önkormányzat kedvezmény rendszere jó-e. A gyermekélelmezés térítési díjaira
vonatkozóan elmondta, hogy a rezsi költségek változása, a 15% - amit egyébként az
önkormányzat fizeti – a szolgáltatók felé korrekt ajánlat. A nyersanyag normában érdekes a
szóródás, hiszen a Bölcsődei Igazgatóság 2%-ot javasol, az oktatási szférában a vállalkozói
kör már 15%-ot szeretne, ami egy kicsit sok. Kérte, hogy a júniusi közgyűlésre ezt is tekintsék
át.

Ferenczné Teleky Éva: Örömmel veszi tudomásul, hogy a nyersanyagnorma kezelése
megtörtént. Látható, hogy az összegek átgondolt gazdálkodás mellett biztosítják az
életkoroknak megfelelő ellátást, amely szabályozva van. Támogatásra javasolta a
nyersanyagnorma kezelését.

Dr. Füle István: Az előterjesztésben szereplőinflációra való hivatkozással nem értett egyet.
Az egyik sorban az szerepel, hogy az infláció miatt 2%-kal növekedik a bölcsődei
nyersanyagnorma, a másik helyen az szerepel, hogy inflációs hatást figyelembe véve 15%-kal
emelkedik, a harmadik helyen pedig úgy szerepel, hogy az inflációs hatást és az energiaárak
emelkedését figyelembe véve a rezsi költséget 15%-kal kell emelni. Megjegyezte, hogy az
inflációs hatásba szerepel az energiaár is. Az indoklással ebben az esetben ezért nem ért
egyet. A másik két esetben az inflációs hatás minden esetben 6,2% - 2007. évre számolva – és
nem következik az, hogy az egyik helyen 2%, a másik helyen pedig 15%. Azt el tudja
fogadni, hogy a nyersanyagnormák területén más lehet az infláció, akkor viszont az
szerepeljen az indoklásban. Megerősítette, hogy az inflációs hatás mind három területen
ugyan az.

Dr. Kállai Mária: Véleménye szerint önmagában egy más típusú gondolkodás, hogy nem
feltétlenül kell mindent egyforma arányba emelni. Nem kell mindig mindent bázisszemlélettel
nézni.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletet:
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15/2007. (IV.1.) KR. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz.
rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel e
törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltakra – valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §, a 146. § - 147. §-aiban foglaltakra, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I. 31.) KR. sz. rendeletét (továbbiakban: KR.) az
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR. a 3. §-t követően az alábbi résszel egészül ki:

„I. Fejezet
Szociális ellátásokért fizetett térítési díjak

I. Cím
Térítési díjak

4. §

(1) Ha e rendelet, vagy magasabb szintűjogszabály másként nem rendelkezik, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért, valamit a gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevőnagykorú jogosult,
b) a szülői felügyeletet gyakorló szülővagy más törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybe vevőgondnokolt esetében a törvényes képviselő,
d) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke,
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét
e) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
f) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.
[a d)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy]
köteles megfizetni.
[az a)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]

(3) Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosított
ellátások esetén a fenntartó határozza meg az ellátás intézményi térítési díját. Az intézményi
térítési díj összegének közzétételéről az alábbiak szerint kell gondoskodni:

a) Amennyiben az intézmény ellátási területe kizárólag Szolnok Megyei Jogú Város
közigazgatási területére terjed ki, akkor a fenntartó az intézményi térítési díjak összegét
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének írásban megküldi, aki az intézményi térítési díjak
összegéről Szolnok város lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatja;
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b) Amennyiben az intézmény ellátási területe több települési önkormányzat területére terjed
ki, az intézmény fenntartója az intézményi térítési díjról értesíti a megyei önkormányzat
főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az érintett önkormányzatok
tájékoztatásáról;
c) Amennyiben az intézmény ellátási területe több megyére, vagy az ország egész területére
kiterjed, az intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium hivatalos lapjában való
közzétételéről.

(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözte.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi díjának alapja
a) nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az élelmezési térítés,
b) átmeneti, valamint ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmény, továbbá ápoló,
gondozó célú lakóotthon esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.

(6) A szociális rászorultságot
a) házi segítségnyújtás,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgáltatás
estében kell vizsgálni.

(7) A 6. bekezdésben felsorolt szolgáltatások esetében – a szociális rászorultság alapjául
szolgáló körülményekkel kapcsolatban – az intézményvezetőrészére kell teljesíteni.

(8) Az intézményvezetőa szociális rászorultság fennállását s szolgáltatás igénybevételét
megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.

(9) A 6. bekezdésben felsorolt szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászoruló személy esetében
a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg.

(10) A kötelezett által fizetendőtérítési díj összegét (a továbbiakban személyi térítési díj)
- a (21) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény vezetője állapítja meg – az önálló
helyettes szülői ellátás esetén a működtető- az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az
igénybevételtől számított 30 napon belül, és írásban értesíti a térítési díj fizetésére
kötelezettet.
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásért fizetendőszemélyi térítési díj nem haladhatja
meg a térítési díjfizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25%-át, több gyermek
esetében a térítési díjfizetésre kötelezett havi jövedelmének 50%-át. A családi napközi
keretében biztosított személyes szolgáltatásért fizetendőszemélyi térítési díj nem haladhatja
meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15%-át, figyelemmel a
Gyvt. 147. § (2) bekezdésében foglaltakra is, több gyermek esetén pedig, gyermekenként az
intézményi térítési díj 50%-át. Ha a családi napközi keretében étkezést is biztosítanak, az
étkezéssel együtt az ellátásért fizetendőszemélyi térítési díj együttes összege nem haladhatja
meg egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 20%-át, figyelemmel a
Gyvt. 147. § (2) bekezdésében foglaltakra is, több gyermek esetén pedig, gyermekenként az
intézményi térítési díj 60%-át.

(11) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
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(12) A térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani.

(13) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások személyi térítési díjának megállapításánál az
ellátást igénybe vevőjogosult, gyermek esetén a szülővagy más törvényes képviselő
rendszeres havi jövedelme vehetőfigyelembe.

(14) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A családi napközi keretében
biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek
alapján megállapított óradíj.

(15) Normatív kedvezmények gyermekétkeztetés esetén
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerűiskolai oktatásban részt vevő
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőgyermek után az intézményi térítési
díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőgyermek
és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
e) a kollégiumi ellátásban részesülőgyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-át
kedvezményként kell biztosítani.

(16) A személyi térítési díjat az intézményvezetőa (14) bekezdés szerinti napi összeg
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint
a (15) bekezdésben megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(17) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetőigénybe. Nem jár a tanulónak
kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződés alapján már jogosult. A gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő- ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek után nem vehetőigénybe a normatív kedvezmény.

(18) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerűoktatásban való részvétele
befejezéséig kell biztosítani.

(19) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül - a családi napközi keretében biztosított személyes szolgáltatás
kivételével - csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

(20) A helyettes szülőnél elhelyezett gyermek napközbeni ellátása keretében biztosított
gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülőfizeti meg.

(21) Ha a tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülőa havi jövedelméből nem
tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében Szolnok Megyei Jogú Város
polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozattal állapítja meg a személyi térítési
díjat.
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(22) Ha az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű.

(23) A személyi térítési díjat
a) kiskorú és gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő;
b) gondnokság alatt nem álló, magasabb összegűcsaládi pótlékban részesülőjogosult esetén a
családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult;
c) az a)-b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult
vagy tartására köteles és képes személy
fizeti meg az intézménynek.

(24) Ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó
személyi térítési díjat az intézményvezetőfizeti be.

(25) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, a (10) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül írásbeli kérelemmel a polgármesterhez fordulhat.
Ilyen esetben a fizetendőszemélyi térítési díj összegét a polgármester határozattal állapítja
meg.

(26) Ha magasabb szintűjogszabály másként nem rendelkezik, ingyenes ellátásban kell
részesíteni a jogosultat, ha
a) jövedelemmel nem rendelkezik;
b) a térítési díj fizetésére kötelezett személy jövedelemmel nem rendelkezik,
c) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj
alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és
képes hozzátartozója nincs.

(27) A személyi térítési díj összege e rendelet 5., 6., 7., 8. §, továbbá a személyi térítési díj,
illetve térítési díj különbözet a 9., és 10. §-ában foglaltak szerint csökkenthető, a kötelezett
kérelmére, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, és e rendelet
vagy magasabb szintűjogszabály másként nem rendelkezik.
A személyi térítési díj csökkentéséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a
polgármester határozatot hoz.
A 9. § (3) bekezdésében, valamint a 10. § (3) bekezdésében foglalt csökkentésre vonatkozó
kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait
csatolnia kell.

(28) A jogosultak térítésmentesen vehetik igénybe
a) a családsegítést,
b) a közösségi ellátásokat,
c) az utcai szociális munkát,

d) hajléktalan személyek nappali ellátását (nappali melegedő),
e) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,
f) tanyagondnoki szolgáltatást.

(29) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény szabályozása szerint hadirokkantnak
minősülőszemélyek az e rendeletben szabályozott ellátási formákat térítésmentesen vehetik
igénybe.
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(30) A szolgáltatás önköltségét meghaladó mértékűtérítés is kérhető
a) a külön jogszabály szerint alapfeladatot meghaladó, az intézmény által szervezett
programokért, szolgáltatásokért,
b) az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybevett egyes intézményi
szolgáltatásokért.

(31) A személyi térítési díj meg nem fizetéséből eredődíjhátralékról az intézmény vezetője a
polgármester részére negyedévente tájékoztatást ad.

(32) A polgármester a díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy
részletfizetési kedvezményt adhat, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolttá teszik, és e rendelet vagy magasabb szintűjogszabály másként nem rendelkezik.
A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem
haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési
díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre
jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául
szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan vagyona nincs.
A csökkentés mértéke a díjhátralék
- 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem kétszeresét
meghaladja
- 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem háromszorosát
meghaladja
- 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó jövedelem négyszeresét
meghaladja.
A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető.
A díjhátralék csökkentéséről, behajthatatlanná minősítéséről, törléséről, valamint a
részletfizetés engedélyezéséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a polgármester
határozatot hoz.

II. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások

I. Cím
Étkeztetés

5. §

(1) Az étkezésért fizetendőtérítési díjat a 29/1993. Korm. rendelet 15. §-a alapján a 9. § (2) és
(4) bekezdése szerint kell megállapítani. Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett
ellátotti létszámra jutó napi összegét.

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson
történőétkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
A napok számaként csak a tervezett étkezési napok száma vehetőfigyelembe.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért havonta fizetendőszemélyi térítési díj a napi
személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.
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Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az
adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

(3) Az étkeztetésért fizetendőáltalános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj az ellátást
igénybe vevőrendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy,
hogy nem haladja meg annak 25%-át.

(4) Az a jogosult, akinek a rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe.

(5) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb
50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.

II. Cím
Házi segítségnyújtás

6. §

(1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti
létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének évi
munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és
a díjazásban részesülőtársadalmi gondozók száma vehetőfigyelembe.

(2) A házi segítségnyújtásban részesülőáltal havonta fizetendőszemélyi térítési díjat az óradíj
és az adott hónapban a gondozásra fordított időszorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy
annak összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20 %–át.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

(4) A házi segítségnyújtás szolgáltatásnál a szociálisan nem rászorult személy esetében a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

(5) Ha a házi segítségnyújtásban gyermekes család részesül, a gondozásért fizetendőszemélyi
térítési díj megállapításánál a családnak az Sztv. 4.§-ban meghatározott valamennyi
jövedelmét figyelembe kell venni.

(6) Amennyiben egy családon belül nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve rokkant személyek
részesülnek házi segítségnyújtásban, a fizetendőszemélyi térítési díjat külön-külön, az idős,
illetve a rokkant személy jövedelmének figyelembevételével kell meghatározni.

(7) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
25 %-kal megemelt összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.

(8) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25%-
kal megemelt összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj
legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.
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(9) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a szolgáltatásért
fizetendőtérítési díj együttes összege a szociálisan rászorult igénybe vevőrendszeres havi
jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak
30%-át.

III. Cím
Nappali ellátások

Idősek klubja

7. §

(1) Az étkezésért fizetendőtérítési díjat a 29/1993. Korm. rendelet 15. §-a alapján a 9. § (2) és
(4) bekezdése szerint kell megállapítani. Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett
ellátotti létszámra jutó napi összegét.

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson
történőétkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.

(3) A idősek klubja szolgáltatásaiért fizetendőszemélyi térítési díj az ellátást igénybe vevő
rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem
haladja meg annak 30%-át.

(4) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.

(5) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegét meghaladja, de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb
50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.

Fogyatékosok nappali ellátása

8. §

(1) A fogyatékosok nappali intézménye szolgáltatásaiért fizetendőszemélyi térítési díj az
ellátást igénybe vevőrendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra
úgy, hogy nem haladja meg annak 30%-át.

(2) Az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy
főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50 %-kal megemelt összegét
nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen veszi igénybe.

(3) Annak a jogosultnak, akinek a jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó
jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-kal megemelt összegét meghaladja,
de a személyi térítési díj levonása után visszamaradt jövedelme - kiskorú gondozott esetén a
család egy főre esőjövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el,
a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.
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III. Fejezet
Szociális szakosított ellátások

I. Cím
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények

Idősek otthona
9. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának alapja
ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.

(3) Az idősek otthona szolgáltatásaiért fizetendőszemélyi térítési díj a gondozott rendszeres
havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg
annak 80%-át, és a fennmaradó 20% nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes
öregségi nyugdíjminimum 20%-nál (költőpénz).

(4) Ha az intézményi ellátásban részesülőa havi jövedelméből nem tudja megfizetni az
intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a polgármester határozattal
állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:
a) az ellátásban részesülőhavi jövedelme,
b) az ellátásban részesülőjelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában,
c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.

(5) Annak a fizetésre kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás
alapján számított egy főre jutó jövedelem
a) 54.260,-Ft és 58.260,-Ft közé esik a személyi térítési díjának, illetve térítési díj
különbözetének maximum 50 %-a engedhetőel,
b) 58.261,-Ft és 62.260,-Ft közé esik a személyi térítési díjának, illetve térítési díj
különbözetének maximum 30%-a engedhetőel,
úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályozás alapján számított
egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%-
ánál.

(6) Annak a jogosultnak, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
20%- t nem éri el, a költőpénzét legalább eddig a mértékig kiegészíti a tartásra köteles és
képes személy, ennek hiányában az intézmény.

Fogyatékos személyek otthona
10. §

(1) A fogyatékos személyek otthona szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díj a
gondozott rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy
nem haladja meg annak 80%-át, és a fennmaradó 20% nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-
jén érvényes öregségi nyugdíjminimum 20%-nál (költőpénz).

(2) Ha az intézményi ellátásban részesülőa havi jövedelméből nem tudja megfizetni az
intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a polgármester határozattal
állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:
a) az ellátásban részesülőhavi jövedelme,
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b) az ellátásban részesülőjelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában
c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.

(3) Annak a fizetésre kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás
alapján számított egy főre jutó jövedelem
a) 54.260,-Ft és 58.260,-Ft közé esik a személyi térítési díjának, illetve térítési díj
különbözetének maximum 50 %-a engedhetőel,
b) 58.261,-Ft és 62.260,-Ft közé esik a személyi térítési díjának, illetve térítési díj
különbözetének maximum 30%-a engedhetőel
úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályozás alapján számított
egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%-
ánál.

(4) A bentlakásos intézményekben –kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és a
menedékhelyet- a jövedelemmel nem rendelkező16 év feletti ellátottak részére személyes
szükségletei fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. A költőpénz havi összege nem lehet
kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-nál.

II. Cím
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Hajléktalan személyek átmeneti szállása
11. §

(1) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán igénybe vett ellátásért a gondozás első30
napjára nem állapítható meg személyi térítési díj.

(2) Ha a hajléktalanok átmeneti szállásán elhelyezett étkeztetésben is részesül, az étkezésért
térítési díjat kell fizetni.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét

(4) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott szolgáltatásért fizetendőszemélyi
térítési díj az ellátást igénybe vevőrendszeres havi jövedelmének figyelembevételével kerül
megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak 60%-át.

(5) A szolgáltatást igénybe vevő személyi térítési díját rendszeres havi jövedelme
függvényében az alábbiak szerint kell megállapítani:
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig
jövedelmének 10 %-a,
- mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 120 %-áig
jövedelmének 20 %-a
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 140 %-áig
jövedelmének 30 %-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 160 %-áig
jövedelmének 40 %-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180%-áig
jövedelmének 50 %-a,
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 180 %-a fölött
jövedelmének 60%-a.
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III. Cím
Lakóotthonok

Fogyatékos személyek lakóotthona
12. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjának az
ápoló, gondozó célú lakóotthon esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege.

(3) A lakóotthon szolgáltatásaiért fizetendőszemélyi térítési díj a gondozott rendszeres havi
jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra úgy, hogy nem haladja meg annak
80%-át, és a fennmaradó rész nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi
nyugdíjminimum 20%-nál (költőpénz).

(4) Ha az intézményi ellátásban részesülőa havi jövedelméből nem tudja megfizetni az
intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a polgármester határozattal
állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:
a) az ellátásban részesülőhavi jövedelme,
b) az ellátásban részesülőjelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában
c) a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

I. Cím
Nyári napközis tábor

13. §

(1) Az ellátást igénybe vevők számára biztosított a napi kétszeri étkeztetés (ebéd, uzsonna),
valamint a napközbeni felügyelet és foglalkoztatás.

(2) Az étkezésért fizetendőtérítési díj elszámolása havonta, a táborban vezetett jelenléti ív
alapján, a gyermek által látogatott oktatási intézményben számla ellenében történik.

(3) A térítési díj meg nem fizetéséből eredőhátralékot a gyermek által látogatott oktatási

intézmény rendezi.”

2. §

(1) A KR. 4.§ számozása 14. §-ra változik és az alábbiak szerint módosul:
„14. §
E rendelet 1. § és 2. §-ában meghatározott intézményi térítési díjakat és a rezsi hozzájárulás
összegeit 2007. április 1. napjától kell alkalmazni.”

(2) A KR. 5. § és 6. § számozása 15. § ra és 16. §-ra módosul.



88

3. §

A KR. 1. sz. mellékletében foglalt térítési díjak mértéke az alábbiak szerint változik:

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 2007. április 1-jétől

Ft-ban
MEGNEVEZÉS

2007. év
I. Tárgyi adómentes körbe tartozó ellátások

A./ Ápolást, gondozás nyújtó intézmények térítési díjai

1. Egyesített Szociális Intézmény

Szolnok, Eötvös tér 7.

Szolnok, Kaán K. u. 20.

Szolnok, Abonyi út 32.

110.850,- Ft/hó
3.695,- Ft/nap

Teljes napi étkezési norma: 520,-Ft/adag
(Ebből: ebéd: 260 Ft/adag, reggeli: 120 Ft/adag,
vacsora 140 Ft/adag)

2. „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló,
Gondozó Otthona

93.720,- Ft/hó
3.124,- Ft/nap

Teljes napi étkezési norma: 540,-Ft/adag
(Ebből: ebéd: 270 Ft/adag, reggeli:
115 Ft/adag, vacsora: 155 Ft/adag)

B./ Nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjai

1. Egyesített Szociális Intézmény

Idősek Klubja 380,-Ft/nap
A térítési díj megállapításánál figyelembevett

nyersanyagnorma:
260,-Ft/nap

Házi segítségnyújtás óradíja szociálisan
rászorultság esetén

450,- Ft/óra

Házi segítségnyújtás óradíja szociálisan nem
rászorultság esetén

500,- Ft/óra



89

2.”Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye

Térítési díj: 585,-Ft/nap
A térítési díj megállapításánál figyelembe vett

nyersanyagnorma:
385,-Ft/nap

C./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény térítési díja

1. Humán Szolgáltató Központ
Átmeneti szállás 20.910,- Ft/hó

697,- Ft/nap

D./ Lakóotthon
„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló
Gondozó Otthona és Nappali Intézménye,
Fogyatékos Személyek Lakóotthona,
(amennyiben az étkezést nem veszi igénybe)

51.300,- Ft/hó
1.710,- Ft/nap

Ebből az étkezések ára: (ebéd: 410 Ft/adag,
reggeli: 175 Ft/adag, vacsora: 236 Ft/adag)

24.630,-Ft/hó
(821,-Ft/nap)

Személyi térítési díj pótlék

II. Általános forgalmi adó köteles ellátások (*)

Egyesített Szociális Intézmény

- Szociális étkeztetés 330,- Ft

* Megjegyzés: Az intézményi térítési díj a 20%-os ÁFA-t nem tartalmazza!

4. §

A KR. 2. sz. mellékletében foglalt gyermekélelmezés intézményi térítési díjai és rezsiköltség
hozzájárulás az alábbiak szerint változik:

A gyermekélelmezés intézményi térítési díjai és rezsiköltség hozzájárulás
2007. április 1-jétől

Ft-ban

2007. év
Ellátási
forma

Étkezési jogcím Intézményi térítési díj
*

Rezsi hozzájárulás/adag
*

Bölcsődei
ellátás

Egész napi
ellátás

264 136

Óvodai
napközi
ellátás

Egész napi
ellátás

268 128
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Tízórai 54 26

Ebéd 164 86

Uzsonna 49 25

Általános
Iskola

Egész napi
ellátás

343 175

Tízórai 58 29

Ebéd 236 121

Uzsonna 49 25

Középiskolai
menza

Ebéd 248 127

Középiskolai
diákotthon

Egész napi
ellátás

512 260

Reggeli 106 53

Ebéd 248 128

Vacsora 158 79

* Megjegyzés: Az intézményi térítési díj és rezsi hozzájárulás a 20%-os ÁFA-t nem
tartalmazza.
Az intézményi térítési díj összege azonos az ellátási formában alkalmazott
nyersanyagköltséggel!

5. §

(1) E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról a jegyzőgondoskodik.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. március 29-i ülésén.
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IX. napirendi pont:

Előterjesztés a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
gyermekvédelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR. sz.
rendelet módosításra

Szalay Ferenc: Kérte a rendelet-tervezet 1.§ (3) bekezdése elsősorában az alábbi szövegrész
beépítését: „a határozat meghozatalát követőhónap”
Így a mondat helyesen: „A polgármester a jogosultságot a határozat meghozatalát követő
hónap elsőnapjától 1 évre, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg,
amikor a gyermek a 3. életévét betölti.”
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a JÁSZKUN VOLÁN Zrt-vel a tárgyalások megtörténtek a
megállapodás megkötése folyamatban van, melynek tervezete ki lett osztva.
Mindkét fél mintegy 500 főre számít a jogosultak körét illetően, mely természetesen csak
becslés. A szolgáltató összvonalas szolgáltatást nyújt a támogatást igénybevevőszülők
számára. Az előzetes egyeztetések alapján kerül a megállapodásba havi egymillió forint,
melyet az önkormányzat biztosít a JÁSZKUN VOLÁN Zrt-nek (függetlenül a szolgáltatást
igénybe vevők számától). Ez az összeg 500 főjogosultat és az egyvonalas bérlet díját (2.100.-
Ft) alapul véve került meghatározásra. Természetesen rögzítésre kerül, hogy év végén a
megállapodást szükséges felülvizsgálni és a tapasztalatok alapján lehetséges annak
módosítása, mind az eljárásmenet, mind a finanszírozás mértékének tekintetében. Az
elszámolást pedig a következőév január 20-ig kell megtennie az önkormányzatnak.

A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, a pénzügyi bizottság, az
egészségügyi, szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k :

Csák László: A rendelet-tervezet 11/B. § (1) bekezdésében az szerepel, hogy „gyermekekkel
való helyi tömeg-közlekedési költségek…” Javasolta az átfogalmazást, mert értelmezése
szerint ez azt jelenti, hogy akkor jogosult valaki a támogatás igénybevételére, ha gyermekkel
közlekedik. Ez félreérthető. A kérdése: módosítható-e így a szövegezés? Mi van abban az
esetben, ha az igénybevevők száma több mint 500 fő? Tud-e az önkormányzat magasabb
szám esetén többletforrást biztosítani? A rendelet-tervezet sehol nem rendelkezik, hogy egy fő
után mennyit fizet az önkormányzat. Kérdés: a megállapodásban hogyan lehet az elszámolást
rögzíteni? Mi történik akkor, ha még sem 500 főaz igénylő, - tehát több, vagy kevesebb – mi
alapján történik az elszámolás?

Radócz Zoltán: A 2.000.-Ft egyszeri megváltás, egy évre, vagy három évre szól?

Szabó István: A megállapodás 2. pontjának 5. sorába az szerepel, hogy „a helyi
tömegközlekedés eszközeit térítésmentesen igénybe veheti.” Javasolta a „térítésmentes”
kifejezés törlését, ugyanis nem fedi a valóságot, mert valaki fizet. Az ÁFA törvény a
„térítésmentes szolgáltatást” tiltja. Megjegyezte még, hogy a 3. pontban, - „…a támogatás
költségének ellenértékére havonta 1,0 millió forintot, azaz egymillió forint támogatást
biztosít”. Tisztázandó, hogy az 1,0 millió forint nettó, vagy bruttó érték?

Szutorisz-Szügyi Csongor: A VOLÁN-nal kötött szerződés lényege, hogy ebben a félévben
kísérleti jelleggel lesz megkötve a szerződés, hiszen nem ismert pontosan az igény.



92

2000 olyan kis gyermek van a városban, aki 3 év alatti életkorú és állandó bejelentett lakos a
szüleivel. Lehet, hogy magasabb lenne az összeg, mint egy összvonalas buszbérlet ára, de a
VOLÁN vállalta, hogy ebben a félévben az 1,0 millió forint támogatásért megoldja a
speciálisan elkészített igazolványok kiadását, illetve utazást. A kismamák valóban
térítésmentesen kapják a bérletet, de az önkormányzat ad támogatást a VOLÁN-nak. Év
végén már látható lesz a kiváltott igazolványok számából, illetve bizonyos mérésekből, hogy
ténylegesen mennyire használják a kismamák az igazolványt, vagy csak kiváltották. Egy
újabb tárgyaláson meghatározható lesz a jövőre vonatkozóan az az összeg, ami ezt az
egyszerűeljárási és támogatási formát továbbfolytathatja. Évente egyszer kell a speciális
igazolványt kiváltani, ami egy évre jó. Alpolgármester úr felvetésére elmondta, hogy mivel
támogatásról van szó, - 1,0 millió forint - ezért nem merül fel az ÁFA. A szerződésben is
ezért van így megfogalmazva. Ellenkezőesetben az önkormányzat egy szolgáltatást vásárolna
meg a VOLÁN-tól.

V é l e m é n y e k:

Tóth Ferenc: Új szociális támogatási forma bevezetéséről van szó. Minden támogatási forma
bevezetésénél mérlegelni kellene véleménye szerint a motivációs tényezőt. A rendelet-
tervezetben a feltételek között szerepel, hogy „terhességi gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási segélyben, vagy gyermekgondozási díjban részesül és munkavégzéssel
járó tevékenységet nem folytat.” Ez tulajdonképpen már minősítés. Ha valaki munkát végez a
gyermekgondozási segély mellett, az nem lehet olyan jelentős bevétel. Időben ez kb. 4 órát
jelenthet, vagy megbízásos jogviszonyba vállal munkát. Megjegyezte, hogy ez állami szinten
kifejezetten egy támogatandó tevékenység, amivel megpróbálják a családok létfenntartását
javítani, ami egyébként nem nagy jövedelemmel jár. Véleménye szerint ennek az új
támogatási rendszernek a megalkotásánál, nem szabad a nemzeti foglalkozáspolitikát, jóléti
politikával szembeállítani.
Sürgősségi módosító javaslatként megfogalmazta, hogy a rendelet-tervezet 11/B. § (2)
bekezdés a./ pontjában az „…és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat,…”
szövegrész, valamint a (4) bekezdés d./ pontja kerüljön törlésre.

Csák László: Egyetértett Tóth Ferenc képviselőfelvetésével, de megjegyezte, hogy az
előterjesztés nem így készült. Tartalmilag az elmondottak támogathatók. A támogatást most is
alanyi jogon, nem szociális alapon kapják a kismamák. A bizottsági üléseken több szám
hangzott el, de a költségvetésben az előterjesztésben szereplőösszeg áll rendelkezésre. A
sürgősségi módosító javaslat esetében az igénybevevők száma sokkal magasabb lehet, illetve
sokkal tervezhetetlenné válna az egész, és többletforrás sincs a költségvetésben. Aggályosnak
tartja, hogy mire ad 1,0 millió forintot az önkormányzat, mert mi történik akkor, ha csak 38
anyuka veszi igénybe az első három-négy hónapban a szolgáltatást. Kérte, hogy az
együttműködési megállapodás tervezetébe úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy „legfeljebb
1,0 millió forint” és ennek legyen valamilyen elszámolása, mert az önkormányzat ne adjon
ajándékba kontroll nélkül 1,0 millió forintot a VOLÁN-nak.

Dr. Bozó Andrea: A beajánlásban elhangzott, hogy kb. 500 fővel van kiszámolva a
támogatási összeg. Elszámoláskor, pedig ha többen vették igénybe, akkor az önkormányzat
fizet, ha kevesebben, akkor a VOLÁN fogja visszafizetni az összeget. A 5. pontban szerepel,
hogy január 20-ig kell elszámolni, tehát azt hogy hányan vették igénybe, amit 15 napon belül
be kell jelenteni minden tárgyhót követően. Az elszámolás a következőévben történik, ami
alapján, ha szükséges február 15-ig módosítják a szerződést.
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Tóth Ferenc felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy a rendeletnek nem az a motivációja,
hogy foglalkoztatás-politikai elveket fogalmazzon meg. Ez egy segítségnyújtás. Egyetértett
Csák Lászlóval abban a kérdésben, hogy nem lehet pontosan tudni az igénybevevők számát,
viszont az elsőév tapasztalata alapján lehet a következőévben egy olyan döntést hozni, hogy
kapja meg az is a támogatást, aki dolgozik, mert bőven bele fog férni a támogatottak számába,
hiszen kiderül, hogy kevesebben vették igénybe a bérletet. Elfogadásra javasolta a rendelet-
tervezetet és az együttműködési megállapodás-tervezetet. Felhívta a figyelmet, hogy a II./1.
pontban egybe kell írni azt, hogy „kisgyermekes családok”.

Radócz Zoltán: Az előterjesztésben szereplőigénylők számát reálisnak tartotta. A következő
évre érdemes lenne egy felmérést végezni az év végén, hogy azok, akik kiváltották a bérletet,
hogyan használták, milyen volt a tapasztalat. Meg lehet azokat is kérdezni, hogy akik
megtehették volna, de még sem éltek a lehetőséggel, miért nem váltották ki a bérletet, vagy
mit szeretnének másképp. Mindenképpen az ilyen jellegűvizsgálódást célszerűelvégezni,
mert egy ilyen támogatási forma a mostani elképzelése szerint egy évben 24.000.-Ft-ba kerül
az önkormányzatnak (1 főre). Figyelemmel kell lenni azokra is, akik nem váltják ki a bérletet,
hogy miért nem váltják ki, ők mit igényelnének? Felmérést lehetne végezni arra vonatkozóan
is, hogy hogyan működne az egy év alatt és egy évestől három éves korig ez a rendszer.
Indulásként ez a módszer jó, de biztosan finomítani kell rajta az idősorán, hogy még
hasznosabb legyen a pénzügyi takarékosság szempontjából és a felhasználók szempontjából
egyaránt.

Tóth Ferenc: Csák László felvetésére, miszerint jelentősen kibővítené a kedvezményezettek
körét a sürgősségi módosító javaslata, elmondta hogy az országos statisztikai felmérések nem
ezt igazolják. A kismamák jelentős százaléka egyáltalán semmiféle munkavégzést nem tud
folytatni a gyermeknevelés mellett, amely komoly szociális feszültséget is okoz. A vitában
elhangzottak alapján úgy értékelte, hogy nem igazán kapott támogatást a javaslata. Kérte,
hogy félévet követően, amikor újra áttekintik a kedvezmény tapasztalatait, újból
megfogalmazhassa módosító javaslatát. Visszavonta sürgősségi módosító javaslatát és
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Szutorisz-Szügyi Csongor: Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásról szól, ez egyértelműen természetbeni ellátás, ami szociális alapon
szerveződik. Ezeknek a családoknak nincs annyi jövedelmük, mint más családoknál, ahol
mindként szülő dolgozik. Felhívta a közgyűlés figyelmét még arra is, hogy nem a
megállapodás-tervezetről kell dönteni, hanem a rendelet-tervezetről. A megállapodás még
csak tervezet, amiben tulajdonképpen az önkormányzat és a VOLÁN is egyetért, bizonyos
apró változtatások, pontosítások várhatóak. A bérletigazolvány lehet hogy olyan lesz, amiben
havonta egy ingyenes bérletszelvényt lehet majd kapni a VOLÁN irodán. Ezzel pontosan
lehet majd tudni, hogy aki kiváltotta az igazolványt, az ténylegesen is használja. A számokra
visszatérve elmondta, hogy egy egyvonalas bérlettel számolva, egy évben hogyha a teljes
összvonalas bérletet nézik, akkor nem lenne 300 fősem akinek a havi 1,0 millió forintból
támogatni lehetne az utazását. Tehát a VOLÁN-nak is egy kedvezménye.

Szalay Ferenc: Egyetértett azzal, hogy amikor eltelik félév értékelni szükséges a
tapasztalatokat. Köszönettel vette Radócz Zoltán és Csák László figyelemfelhívását. Fontos
látni, hogy hányan veszik igénybe az igazolványt és nagyon fontos az is, ami elhangzott, hogy
azokat is meg kell kérdezni, akik nem veszik igénybe bérletet, hogy miért nem tették ezt,
illetve mit szeretnének másképpen. Dr. Bozó Andrea szólt a motivációról. Az önkormányzat
motivációja az, hogy segítse azokat, akik nehéz életkörülmények között vannak.
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Van lehetőség a segítségnyújtásra. Javasolta, hogy a „gyermekekkel való” szövegrész
kikerüljön az előterjesztésből, elfogadta az egybeírásra tett javaslatot, mert az úgy helyes. Az
ismertetett módosításokkal kérte a rendelet-tervezet elfogadását.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
a következőrendeletet:

16/2007. (IV.5.) KR. rendelet
a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermek-
védelmi támogatásokról szóló többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR.
sz. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján, a pénzbeli és a
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló
többször módosított 56/1995. (XII.22.) KR. sz. rendeletét (továbbiakban: KR.) az alábbiak
szerint módosítja:

1. §

A KR. a 11/A. §-t követően kiegészül az alábbi címmel és 11/B. §-sal:

„Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása
11/B.§

(1) A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása a helyi tömeg-közlekedési
költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás.

(2) A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatására jogosult az a szolnoki
lakóhellyel rendelkezőés életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó szülő, törvényes képviselő,
aki a kérelem benyújtásának időpontjában
a) terhességi gyermekágyi segélyben, vagy gyermekgondozási segélyben, vagy gyermek-
gondozási díjban részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat, továbbá
b) saját háztartásában egy vagy több harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel,
továbbá
c) három év alatti gyermeke rendelkezik szolnoki lakóhellyel és életvitelszerűen Szolnokon
tartózkodik.

(3) A polgármester a jogosultságot a határozat meghozatalát követőhónap elsőnapjától 1
évre, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg, amikor a gyermek a 3.
életévét betölti.

(4) A kérelemhez mellékelni (bemutatni) szükséges:
a) a kérelmező, illetve a gyermek bejelentett lakóhelyét igazoló hatósági igazolványt,
b) a törvényes képviseletet igazoló dokumentumot (születési anyakönyvi kivonatot,
gyámkirendelőhatározatot stb.),
c) a folyósító igazolását arról, hogy a támogatást igénylőszülő, törvényes képviselőa (2)
bekezdés a) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül,
d) a kérelmezőnyilatkozatát arról, hogy munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat.



95

(5) A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. - külön megállapodásban rögzített módon - a jogosultságot
megállapító határozat alapján a hozzájuk forduló jogosultak részére, egyszeri 2.000.-Ft
befizetés ellenében, egy speciális igazolványt állít ki, mellyel a jogosult a JÁSZKUN
VOLÁN Zrt. számozott helyi járatait térítésmentesen veheti igénybe.

(6) A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatására való jogosultságot annak
a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amikor a (2) bekezdésben foglalt feltételek
megszűnnek.

(7) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisgyermekes családok helyi tömeg-
közlekedési támogatásával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át,
és felhatalmazza a JÁSZKUN VOLÁN Zrt-vel történőmegállapodás megkötésére és szükség
esetén annak felülvizsgálatára.

2. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba, kivéve a KR. 11/B. § (7) bekezdését,
melynek hatályba lépése: 2007. május 1.

(2) A KR. 11/B. § (7) bekezdésében foglalt megállapodást 2007. június 30-ig meg kell kötni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 2/b. számú melléklete II.
fejezet 1.) pontjának harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- elbírálja a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi
támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) KR. rendelet 4. §-ában szabályozott ápolási díj,
valamint a rendszeres nevelési segély, a hulladékkezelési díjtámogatás, továbbá a
kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása iránti kérelmeket, dönt a
folyósításról vagy a kérelem elutasításáról.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i ülésén.

X. napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005.(VI.30.) KR. rendelet módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, az
egészségügyi, szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 24 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett megalkotta a következőrendeletet:
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17/2007. (III.29.) KR. rendelet
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005. (VI.30.) KR. rendelet
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdése, valamint a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993.
évi LXXVIII. törvény alapján az önkormányzati tulajdonban lévőlakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005.(VI.30.) KR. rendeletét (továbbiakban:
KR.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A KR. 55. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Önkormányzati érdekből bérbe adott lakás bérlője a bérleti jogviszony megszűnését
megelőzően írásban kérelmezheti a lakás ismételt bérbeadását. Az ismételt bérbeadás iránti
kérelem benyújtásának feltételeiről a lakásüzemeltetőa bérleti szerződés megszűnését
megelőzőhatvanadik napig értesíti a bérlőt. Az értesítés elmulasztása az ismételt bérbeadás
iránti kérelem benyújtásának határidejét nem érinti.”

2. §

A KR. 55. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Amennyiben a bérlőa kérelem benyújtásának időpontjában az 51.§-ban meghatározott
feltételeknek megfelel, a kérelem benyújtásának időpontjáig bérlői kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett, a közgyűlés a lakást a kérelmezőrészére legfeljebb 5 év határozott
időre, de legfeljebb ezen időn belül a bérlőönkormányzati érdeket megalapozó
jogviszonyának, tevékenységének megszűnéséig ismételten bérbe adhatja. Az ismételt
bérbeadásra vonatkozó szerződést a bérlőa közgyűlési határozat kézhezvételét követő8
munkanapon belül a lakásüzemeltetővel megköti.”

3. §

A KR. 118. §-a az alábbi 8. ponttal egészül ki:
„ 8. Ismételt bérbeadás: a bérlőkérelmére az általa jelenleg lakott önkormányzati bérlakás
bérbeadása.”

4. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése előtt
benyújtott, de még el nem bírált kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i ülésén.
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XI. napirendi pont:
Előterjesztés a megyei bírósági, munkaügyi bírósági, valamint a városi bírósági ülnökök
megválasztására

Dr. Szakali Erzsébet: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a bíróságok ülnökeit a helyi
önkormányzatok 2003. évben választották utoljára, megbízatásuk 2007. május 22-én lejár. A
Köztársasági Elnök úr az idei ülnök-választás időpontját 2007. március 5. és április 22. közti
időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény rendelkezik az
ülnökjelölés és választás szabályairól. A Megyei Bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese
felvette polgármester úrral a kapcsolatot. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által jelzett
számú ülnökök választására kerülhet sor. Az előterjesztés tartalmazza a meghatározott
létszámot. Nagyon lényeges, hogy a bíróságokra ülnöknek büntetlen-előéletű, választójoggal
rendelkező, 30. életévet betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár választható.
Megérkezett a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától
valamennyi jelöltre vonatkozóan, hogy a jelöltek büntetlen előéletűek. Mindenki nyilatkozott
arról, hogy nyílt ülésen tárgyalja a közgyűlés az előterjesztést.

Elsőként részszavazást rendelt el a megyei bírósági ülnökökről:
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

Részszavazást rendelt el a munkaügyi bírósági ülnökökről
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

Részszavazást rendelt el a Szolnoki városi bírósági ülnökökről
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

Részszavazást rendelt el a Megyei Bíróság pedagógus ülnökeiről
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

Részszavazást rendelt el Szolnok Városi Bírósági pedagógus ülnökökről
Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
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A végszavazásban megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a
szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 23 fő- 23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

48/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a megyei bírósági, a munkaügyi bírósági, valamint a városi bírósági
ülnökök megválasztásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdése alapján

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeit az
1.sz. melléklet,

- a Szolnoki Városi Bíróság ülnökeit a
2.sz. melléklet,

- a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
3.sz. melléklet szerint megválasztja.

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 Városi Bíróság Elnöke
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Elnöke
az érintettek a Szervezési Osztály által

a 48/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bírósági ülnökök

Sorszám Név Lakcím
1. Illés Ferenc Martfű, Móra F.u. 29.
2. Juhász Sándorné Martfű, Kossuth L.út 3.
3. Kesjár Attiláné Martfű, Münich F. út 2. IV/2.
4. Kovácsné Lapis Annamária Szolnok, Vörösmezőu. 86/b.
5. Ladányi Istvánné Törökszentmiklós, Béla kir.u.48.
6. Rigó Tiborné Szolnok, Várkonyi tér 3.III/12.
7. Urbán Sándorné Szolnok, Vízpart krt. 71.
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Munkaügyi Bírósági ülnökök

Sorszám Név Lakcím
1. Burai András Szolnok, Puskás T.krt. 25.
2. Dapsy László Szolnok, Sarló út 5. III/19.
3. Hadvári Gyöngyike Szolnok, Hild Viktor u. 9. V/46.
4. Molnár Sándorné Szolnok, Orosz Gy. u. 4. 1/7.
5. Pajkos István Szolnok, Klapka u. 1. sz.
6. Pénzes György Szolnok, Gulácsi út 11.
7. Szabó Katalin Szolnok, Tószegi út 45/A.
8. Szarvas Imréné Szolnok, Bihari S. út 13.
9. Szilágyi Ferenc Györgyné Szolnok, Áchim András u. 30.
10. Váli Gábor Szolnok, Rozmaring u. 11.

a 48/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

Szolnoki Városi Bírósági ülnökök

Sorszám Név Lakcím
1. Balogh István Szolnok, Batsányi út 25.
2. Balogné Mészáros Mária Szolnok, Batsányi J.u.25.
3. Boros János Szolnok, Győrffy I. út. 2. fsz.3.
4. Csanyigáné Berta Margit Szolnok, Orosz Gy.u.9.X/41.
5. Dögei Imréné Szolnok, Kaffka M.u.23.
6. Dr. Horváth Jánosné Szolnok, Rákóczi út 1. I/3.
7. Dr. Tolnai Lajosné Szolnok, Somogyi B. u. 18.
8 Fodor Ferenc Törökszentmiklós, Szabadságharcos u. 22.
9. Freytag Béla Szolnok, Hild V.u.3. II/23.
10. Galambos Józsefné Szolnok, Napsugár u. 8.
11. Gellai Béláné Szolnok, Radnóti út 1.
12. Gera Péter Szolnok, Szolnok ispán krt.9. X/12.
13. Gyémánt Imréné Szolnok, Balogh Á. u.11.
14. Halápi Aranka Szolnok, Mátyás kir. u. 21.
15. Herkely Ágnes Szolnok, Kút u. 8.
16. Ivanics János Rákóczifalva, Deák F. u.11..
17. Kántor István Szolnok, Indóház u.7. I/4.
18. Kecskeméti Ferencné Szolnok, Mátyás kir.u. 21.I/4.
19. Király Imréné Szolnok, Városmajor u. 19.
20. Kovács Gáborné Szolnok, Szolnok ispán krt.11.VIII/3.
21. Kovács János Szolnok, Móra F.u.13. VI/3.
22. Lakatos Lajosné Szolnok, Szolnok ispán krt. 1. fsz.7.
23. Lázár Mihályné Szolnok, TVM ltp.2.ép.I/4.
24. Lengyel Árpád Szolnok, Apáczai Cs.J.út 14.
25. Lévai Ferenc Szolnok, Nyár u. 25.
26. Molnár Margit Szolnok, Vásárhelyi P. út 1. II/8.
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27. Mucsi Pál Szolnok, Szegfűu. 5.
28. Nagy Istvánné Szolnok, Dr.Szana u. 26.fsz.1.
29. Nagy Sándorné Szolnok, Szana A. u. 20.I/3.
30. Palicska Jánosné Szolnok, Lőwy S.u.12.
31. Péntek Béláné Szolnok, Dr. Sebestyén Gy. u. 24./A. I/5.
32. Perger Tibor Szolnok, Táncsics M.u.18. IX/3.
33. Pintér Imre Szolnok, Szolnok ispán krt.7. IX/9.
34. Pintérné Dugonics Zsuzsa Szolnok, Hild V.u. 13. II/16.
35. Radócz Istvánné Szolnok, Jósika u. 13. fsz.2.
36. Raskó Ilona Éva Szolnok, Szántó krt. 8. II/11.
37. Siposné Pozderka Katalin Szolnok, Háromrózsa u.24.
38. Stefán Ferenc Szolnok, Aranyi S. 14. 9/37.
39. Tandi Lajos Szolnok, Nagy Imre krt. 18. 3/3.
40 Valló Magdolna Szolnok, Városmajor u. 36. III/13.

a 48/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete

Fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökei

Jász-Nagykun-Szolnok

I. Megyei Bírósági pedagógus ülnökök

Sorszám Név Lakcím
1. Balázs Istvánné Szolnok, Garibaldi u.7.
2. Dr. Berki Ferencné Szolnok, Konstantin u. 31.II/7.
3. Dr. Dunai Kovács Lajosné Szolnok, Thököly u. 31-33. II/5.
4. Gyólai Béláné Szolnok, Hild Viktor u. 3. I/18.
5. Károly Imréné Szolnok, Fényes Adolf u. 36.
6. László Árpádné Szolnok, Garibaldi u. 5.
7. Tóth Sándorné Szolnok, Szilvás u. 48.
8. Vajda Józsefné Szolnok, Indóház u. 7. III/17.

II. Szolnoki Városi Bírósági pedagógus ülnök

Sorszám Név Lakcím
1. Badari Lászlóné Szolnok, Kolozsvári u. 6.I/6.
2. Erősné Bíró Zsuzsanna Szolnok, Lovas István u. 1.IV/27.
3. Freytag Béláné Szolnok, Hild V. u. 3. II/23.
4. Kaló Ferencné Szolnok, Liget út 21. I/1.
5. Karátsonyiné Kis Terézia Szolnok, Wagner G.u.12.
6. Kis Katalin Szolnok, Orosz Gy.u.14. III/15.
7. Kovács Emília Szolnok, Botond u. 2.
8. Kovács Imréné Szolnok, Városmajor u. 36.
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9. Kulcsárné Herczeg Edit Szolnok, Mosonyi u. 2.
10. Kurucz Endréné Szajol, Rózsa Ferenc u. 2.
11. Menkó Illés Szolnok, Bem u. 29.
12. Mészáros György Szolnok, Thököly út 66.
13. Nádas Jánosné Szolnok, Szántó krt. 37. II/8.
14. Nagypál Miklósné Szolnok, Városmajor u. 54. I/6.
15. Pókász Endréné Szolnok, Hild Viktor u. 5. 1/12.
16. Polónyi Jánosné Szolnok, Konstantin u. 11.
17. Pujcsi Mihályné Szolnok, Szellőút 37/A.
18. Törökné Márki Ágnes Szolnok, Ibolya u. 15/A.
19. Vörösváriné Varga Leontin Szolnok, Baross u. 22.
20. Wéber Julianna Anna Szolnok, Szántó krt. 8. II/9.

XII. napirendi pont:
Előterjesztés az egyes szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak
módosítására

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztésben a HSZK, a Liget Otthon és a Bölcsőde Igazgatóság az
érintett. Törvényi megfogalmazásokról van szó. A bölcsődében 0-3 éve korig pontosabb
megfogalmazás az ellátást illetően a húszhetestől a három éves korig. A Liget úti
foglalkoztatóban 1 főszociális foglalkoztató felvétele indokolta az alapító okirat módosítását,
illetve a Humán Szolgáltató Központban egy új alacsonyküszöbűszolgáltatást igénybe vehető
normatíva finanszírozza a három státuszt. Egyik változás sem érint költségvetést az
intézményekben. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport bizottság,
valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 22 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

49/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
az egyes szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ A 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 38. számú melléklete, a Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága alapító okirata 1. pontjának 1. bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„1./ A Bölcsődei Igazgatóság az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni
ellátást nyújt szakintézményei útján a húszhetes-3 éves korú gyermekek számára.”
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2./ A 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 38. számú melléklete, a Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága alapító okirata 4. pontjának Intézmény
feladatai 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„-A bölcsődék útján a húszhetes kortól, a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével.”

3./ A 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 40. számú melléklete, a „Liget Otthon”
Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye alapító okirata 4.
pontjában szereplőaz intézmény szakmai és nem szakmai álláshelyei szövegrész az alábbiak
szerint módosul:
„Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 28”

4./ A 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 42. számú melléklete, a Humán Szolgáltató
Központ alapító okirata 4. pontja szakmai az intézmény szakmai és nem szakmai
álláshelyeinek száma az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 55”

5./ A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az illetékes szervhez be kell nyújtani.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: 2007. április 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:

Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

6./ Az egyes intézmények alapító okiratainak módosításával összefüggőadatváltozásról a
törzskönyvi nyilvántartást vezetőszervet értesíteni kell.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Intézményvezetők
Határidő: 5 munkanap
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

7./ A módosítás 2007. április 1. napjától hatályos.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Mészáros Mihályné általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgató-
helyettes Szolnok Megyei Jogú Város Bölcsődei Igazgatósága
Vörösné Békéssy Klára igazgató „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek
Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye
Mohácsi Andrea igazgató, Humán Szolgáltató Központ
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XIII. napirendi pont:
Előterjesztés a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítására

Dr. Kállai Mária: A határozati javaslat 2. pontjának kipontozott részébe kérte Mohácsi Ottó
nevét feltüntetni és javasolta, hogy delegálja a közgyűlés a Diákmunka Központ
Iskolaszövetkezet felügyelőbizottságába.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, valamint a pénzügyi
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc részszavazásban megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Mohácsi Ottó jelölését a Diákmunka Központ
Iskolaszövetkezet felügyelő-bizottságába.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 22 fő– 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

50/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapító okiratának
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) g)
pontjában, a 103. § (1) bekezdésében, valamint a 9.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskola-
szövetkezetekről szóló 123/2006. (V.19.) Korm. rendelet szabályaira az alábbi határozatot
hozza:

1./ A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola
tagsági jogviszonyt létesítsen a jászberényi székhelyű Diákmunka Központ
Iskolaszövetkezetben.

2./ A Közgyűlés a Diákmunka Központ Iskolaszövetkezet felügyelőbizottságába Mohácsi
Ottót delegálja.

3./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 26. sz. mellékletének (Pálfy János Műszeripari és Vegyipari
Szakközépiskola) 4. pontjában a „Kiegészítőtevékenysége” címszó alatti felsorolás kibővül a
következővel:

„93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás”.

4./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 26. sz. melléklete kibővül az alábbi 11. ponttal:
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„11. Az intézmény együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Diákmunka
Központ Iskolaszövetkezet (Cg.16-02-001759) tagja.”

5./ Az alapító okirat módosításával összefüggőadatváltozásokról a törzskönyvi nyilvántartást
vezetőszervet értesíteni kell.
Határidő: 2007. április 5.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Az érintett intézmény vezetője
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke
Radócz Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Mohácsi Ottó, a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola
igazgatója
Gál József, a Diákmunka Központ Iskolaszövetkezet elnöke (a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztálya által)

XIV. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 22 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

51/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. 74/B. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Alapító
Okiratának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
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2. Az alapító okirat módosítására vonatkozó változás nyilvántartásba történőbejegyeztetése
kérelmezéséről intézkedni szükséges a módosítást követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróságnál.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szabó István alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a 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
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

XV. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének
szakmai és gazdaságossági vizsgálatáról szóló összegzés és az ellátórendszer
átalakítására vonatkozó javaslat elfogadására (II. forduló)

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, valamint az
egészségügyi, szociális és sport bizottság. Az egészségügyi, szociális és sport bizottság
támogatja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a pénzügyi bizottság az előadó által tett
pontosítással, módosítással támogatja és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Kállai Mária: Kérte az előterjesztés 2. sz. mellékletében a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulás Humán Szolgáltató Központnál jelzett „Támogató szolgáltatás” feladatot a Szolnoki
Kistérség Többcélú Tárulása Egyesített Szociális Intézménye feladatai közé illeszteni. Kérte
továbbá a határozati javaslat 2. pontjának harmadik és negyedik sorát a következők szerint
módosítani:
„ …..a határozat mellékletét képező ütemtervben foglaltaknak megfelelően javasolja
előkészíteni és közgyűlés elé terjeszteni.” A határozat 1.sz mellékletében az Ütemtervben,
kérem a 12-es pontot 13-ra, a 13-as pontot 14-re, a 14-es pontot 12-re javítani, figyelemmel a
határidőkre”.
Feltárásra került az a jelenlegi helyzet, ami jellemzi Szolnok Megyei Jogú Város szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerét. A szükségszerűváltoztatásnak oka, az a finanszírozási mód,
amellyel jelenleg az országban ez a két ágazat rendelkezik. Elkészült egy olyan elemzés,
amiben megvizsgálták bemeneti oldalról a normatív finanszírozást, illetve különböző
alternatívák kidolgozása után született meg az az elképzelés, aminek következtében
ésszerűnek látszik a Szolnoki Kistérség és Többcélú Társulása fenntartásában működtetni a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központját, illetve a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézményét. Szolnok Megyei Jogú Város
fenntartásában marad ebben a formában a Liget Otthon. Kiemelte, hogy a finanszírozás
mellett nagyon fontos a pályázati lehetőség is. Hangsúlyozta, hogy az ellátás színvonala
semmilyen területen nem romolhat. Kérte az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Radócz Zoltán: A pénzügyi mutató arra szorítja az önkormányzatot, hogy kistérségi
feladatellátásban gondolkodjon, ez nem csak azért jó, mert több forrás hívható le, hanem azért
is, mert a szociális ellátórendszerben, ha közösen gondolkodnak, ugyanazt a minőséget és
felügyeletet kapja meg a kis település, mint a Szolnok városában élő. Az együttgondolkodás
nem lesz egy könnyű feladat, mert megjelenik a kis települések felelőssége is az
ellátórendszerben, amivel eddig nem kellett foglalkozni a szociális ellátás bizonyos területein.
Felajánlotta további segítségét abban, hogy megértessék a kistérségben lévőtelepülésekkel,
hogy ez nem Szolnok város pénzügyi érdeke, hanem a közös gondolkodás és a közös
feladatellátás a kistérségben lakók érdeke is. Úgy ítéli meg, hogy egy közös rendszerhez
könnyebben lehet támogatásokat, fejlesztéseket kapni. Megköszönte az előterjesztésben
résztvevők munkáját, a szavazásnál támogatni fogja az előterjesztést.

Szalay Ferenc: Megköszönte az előterjesztésben résztvevők munkáját. Ismertette, március
28-án kistérségi elnökségi ülést hívott össze, azért hogy a kistérség elnökségével és a
bizottság elnökével ismertesse elsőolvasatban a tárgyalt előterjesztést. Fontosnak tartja, hogy
megértsék, ez a program elsősorban a kistérségről szól, hiszen az ellátási színvonal
magasabbra emelését csak a vidéki kistelepülésekkel együtt lehet megvalósítani. A
kistérségek elmaradott szolgáltatási rendszerének felzárkóztatása a cél, emellett viszont a
szolnoki ellátás színvonalának nem szabad csökkennie. Elmondta, Szolnok forintosítható
módon is segíti a kistérségeket, tehát van olyan, amikor Szolnoknak le kell mondani
különbözőforráslehetőségekről, azért hogy a kistérségek településeiben több fejlesztés és
lehetőség valósulhasson meg.
Kistérségi üléseken sokszor felvettették a települések, hogy Szolnok nélkül képzelik el a
kistérséget. Láttatni kell a kistelepülésekkel, hogy Szolnoknak fontos az őfejlődésük.
Eredménynek számít, hogy mind a 17 település elfogadta a szociális-, az egészségügyi
ellátórendszert, és a közösségi terek fejlesztését, támogatását szolgáló pályázatot.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének
szakmai és gazdaságossági vizsgálatáról szóló összegzés és az ellátórendszer
átalakításra vonatkozó javaslat elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzattokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 9. § és 81. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszer átalakítását az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
formában kívánja megvalósítani.
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2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Kállai Mária területért felelős
alpolgármestert, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátások egyes elemeinek átalakítására
vonatkozó javaslatokat a határozat mellékletét képezőütemtervben foglaltaknak megfelelően
javasolja előkészíteni és közgyűlés elé terjeszteni.
Határidő: az ütemtervben foglaltak szerint
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Osztály

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a hajléktalan személyek átmeneti ellátásának
civil szervezettel történőbiztosításáról szóló 195/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozatát
hatályon kívül helyezi.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Vörösné Békéssy Klára igazgató „Liget Otthon”
Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és
Nappali Intézménye
Mohácsi Andrea igazgató Humán Szolgáltató Központ
Dr. Szabó Julianna Egyesített Szociális Intézmény
igazgató-főorvosa

52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1. számú melléklete

Ütemterv
A szociális ellátórendszer átalakítására

fsz feladat közreműködik Határidő
1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

társult településeire az új szociális
ellátórendszer hatásainak kiszámítása

- Egészségügyi és
Szociális Osztály

2007. március
31

2. A számítása anyagok alapján a társult
településekkel az egyeztetések lefolytatása,
az együttműködési szándék felmérése.

- Szalay Ferenc
polgármester

- Dr. Kállai Mária
alpolgármester
- Egészségügyi és
Szociális Osztály

2007. március
31.

3. A települések szándékának ismeretében a
Kistérségi Tanács határozatának
meghozatala az együttműködésről.
A társulási szerződés módosítása.

-Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása
Kistérségi Irodája
- Egészségügyi és
Szociális osztály

2007. április
15.
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4. Az új struktúra létrehozásához szükséges
önkormányzati és kistérségi döntések,
határozatok meghozatala

- települések
polgármesterei
- Szolnoki Kistérség
Többcélú társulása
Társulási Tanácsa

2007. április
15.

5. Egyeztetés lefolytatása a KIÉT tagjaival és
az érintett intézményekben tagokkal
rendelkezőszakszervezetek képviselőivel.

- Egészségügyi és
Szociális Osztály

2007. április
15.

6. A szociális ellátórendszer átalakításával
kapcsolatos tájékoztató megküldése a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
és a Észak-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala részére

- Egészségügyi és
Szociális Osztály

2007. április
30.

7. Az érintett intézmények dolgozóival az
egyeztetések lefolytatása.

- érintett intézmények
vezetői
- Egészségügyi és
Szociális Osztály

2007. április
30.

8. Az átalakítással érintett intézmények teljes
körűvagyonleltár lefolytatása

- intézményvezetők
- Szolnok Megyei Jogú
Város jegyzője

- Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása
Kistérségi Iroda

- az együttműködésben
résztvevőtelepülések
jegyzői

2007. május
31.

9. Az új struktúra szerinti intézményvezetők
megbízása egy év időtartamra,

- Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa

2007. május
31.

10. Az új ellátási struktúrának megfelelően az
ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati
vagyon átvétele

- megbízott
intézményvezetők

2007. június
15.

11. Az új ellátási struktúra szerint a működési
engedélyek megkérése

- Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása
Kistérségi Iroda

2007. április
30.

12. Az együttműködésben résztvevő
önkormányzatok részéről a régi
ellátórendszerre kiadott működési
engedélyek visszavonásának
kezdeményezése.

- települési
önkormányzatok jegyzői

2007. április
30.

13. Az új struktúra szerint a kistérségi
kiegészítő normatív támogatások iránti
igény benyújtása

- Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása
Kistérségi Iroda

2007. június
15.

14. A létrejött szociális ellátórendszer
működéséhez szükséges önkormányzati
hozzájárulások átutalása a Szolnoki

- települési
önkormányzatok
polgármesterei

2007. június
15.
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Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi
Iroda részére, az előzetesen megkötött
társulási szerződés alapján

15. A létrejött új intézmények vezetői
álláshelyeire a pályázat kiírása

- Szolnoki Kistérség
Többcélú társulása
Társulási Tanácsa

2008. március
31.

XVI. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
fogorvosi ügyeletének megszervezésére

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, az egészségügyi,
szociális és sport bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Ismertette, Szolnok Megyei Jogú Városnak van egyedül a kistérségben
feladat-ellátási kötelezettsége fogorvosi ügyelet működtetésére. Az előterjesztés viszont arról
szól, hogy ez a fogorvosi ügyelet megszervezése kistérségben történjen. A kistérség tagjai nagy
része pozitívan nyilatkozott erről a lehetőségről, ezért az előterjesztés tartalmazza azt, hogy
Szolnok Megyei Jogú Város javasolja, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása számára, hogy
lehetőség szerint vállalkozási formában működtesse a fogorvosi ügyelet ellátásformát.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Dr. Póta Sándor: A fogászati ügyelettel kapcsolatban elmondta, már régóta probléma, hogy
Szolnok város finanszírozta az ügyeletet, és Szolnok város fogorvosai vettek részt benne,
viszont az egész megye igénybe vette a szolgáltatást. Örül neki, hogy a kistérség
önkormányzatai és fogorvosai is szívesen vették a fogorvosi ügyeletbe való bevonást.
Véleménye szerint a későbbiekben lehetőség lesz a fogászati ügyelet szélesítésére.

Radócz Zoltán: Elmondta, az elkövetkezendőidőszakban a mostani ügyeleti rendszer
színvonala nem romolhat. A pénzügyi bizottság ülésén Dr. Rotyis György elmondta, hogy a
minél szélesebb működtetésben a beteglétszám növekedhet. A pályázat benyújtása
szempontjából el kell azon gondolkodni, hogy vállalkozási formában, vagy nem vállalkozási
formában valósítják meg az ügyeletet. Mivel több helyen megszűnt a hétköznapi ügyeletet,
ezért a finanszírozó újragondolhatja, hogy milyen ügyeleti időhöz biztosít finanszírozást.
Támogatja az előterjesztést.

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Szerinte nem várható több beteg, mert az eddig megjelenőbetegek
45-50 %-a vidéki volt. Ezeket a betegeket Szolnok eddig is ellátta. Előrelépésnek számít,
hogy a vidéki fogorvosok szeretnének ügyeletet vállalni. Véleménye szerint a TB
finanszírozása nem fog megváltozni, és így is kell gondolkodni.

Szalay Ferenc: megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:
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53/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
fogorvosi ügyeletének megszervezéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 2.§-ának (2) bekezdése alapján, valamint 8.§-a (4)
bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§-ának (1)
bekezdésében foglaltak végrehajtására, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben
foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.
évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történőfinanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre az
alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város fogorvosi ügyeletét a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása települési önkormányzatainak együttműködésével,
azokkal közösen, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján kívánja 2007. június 1-től
biztosítani.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
számára, hogy – lehetőség szerint – vállalkozási formában működtesse a fogorvosi ügyeleti
ellátást.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr.Rotyis György orvos-igazgató Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Szolnok városában területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő
vállalkozó fogorvosok
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

XVII. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletében kiírt könyvtári
állománygyarapító pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önerőbiztosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a városfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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Dr. Kállai Mária: Ismertette, hogy létezik érdekeltségnövelőpályázat melyben, szeretnék
támogatni a pályázó intézményeket, így - törvény alapján - a határozati javaslatban megjelölt
önrészek felajánlásával plusz forrásokhoz jutnak. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

54/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletében kiírt könyvtári
állománygyarapító pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges 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 kötelezettséget vállal a helyi önkormányzatok
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelőtámogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM
rendelet 6. §-ban kiírt pályázat benyújtására és a meghatározott célok megvalósításához
szükséges 500.000 Ft saját önrész biztosítására a 2007. évi önkormányzati költségvetés
terhére a „pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok” előirányzatából.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvtári állománygyarapítás
támogatására kiírt pályázatot a Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
támogatására benyújtsa.
Határidő: 2007. március 29.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Lászlóné Nagy Ilona igazgató, Hild Viktor Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény
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XVIII. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletében kiírt támogatási igény
benyújtására és ahhoz szükséges önerőbiztosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a városfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Kérte, hogy a határozatban megjelölt intézmények számára - Hild Viktor
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szandaszőlősi Általános Iskola és Művelődési
Ház, a VOKE Csomóponti Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Szent Imre Művelődési Ház
– biztosítsa a közgyűlés az önerőt.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

55/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletében kiírt támogatási
igény benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerőbiztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a helyi önkormányzatok
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelőtámogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM
rendeletében kiírt támogatási igény benyújtására és a meghatározott célok megvalósításához
szükséges 2.300.000 Ft saját önrész biztosítására a 2007. évi önkormányzati költségvetés
terhére a „pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok” előirányzatából az alábbi megosztásban:

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 500.000.- Ft

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

800.000.- Ft

VOKE Csomóponti Művelődési Központ és Könyvtár: 500.000.- Ft

Szent Imre Művelődési Ház 500.000.- Ft

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra kiírt pályázatot a Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, a
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a
VOKE Csomóponti Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Szent Imre Művelődési Ház
támogatására benyújtsa.
Határidő: 2007. március 29.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Hegyiné Mladoniczki Éva igazgató helyettes
Lászlóné Nagy Ilona igazgató
Molnár Lajosné igazgató
Kopasz Károly intézményvezető

XIX. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Művésztelep működtetésére

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a városfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását

Dr. Kállai Mária: Ismertette: 2007-ben lejár a Szolnoki Művészeti Egyesülettel kötött
megállapodás, ez indukálta az előterjesztést. Kérte a bérleti díjra vonatkozóan, és a határozati
javaslatban szereplőemelt összegűtámogatás – 2008-as évre – elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

56/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnoki Művésztelep működtetéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján az alábbi
határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés a Szolnoki Művésztelep I. sz. épületében lévő1. és 2. sz. helyiségeket
(galéria és kollektív műterem) bérbe adja 2 évre, havi 5-5.000 Ft + ÁFA bérleti díjért, a
közüzemi költségek megfizetése, valamint a fenntartási költségek viselése mellett a Szolnoki
Művészeti Egyesületnek, feladatai ellátására. A bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: 2007. március 29.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

2./ A közgyűlés a 34/2002. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját az alábbira módosítja:
A Közgyűlés 2007-ben és 2008-ban a költségvetési rendeletben biztosítja a Szolnoki
Művészeti Egyesület működési támogatását, 2008-ban évi minimum 6 millió Ft összeggel.
Határidő: 2008. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke

XX. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítési eljárására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, valamint a pénzügyi
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária: Ismertette az előterjesztés tartalmát: a törvényi változásról és a közpénzek
felhasználásról szól az ide vonatkozó jogszabály. A művészeti oktatás teljes normatíváját
bizonyos kritériumrendszerhez köti. Minősítőeljárást indít, amelyben a fenntartónak – az
előterjesztésben megfogalmazott - kötelezettségei vannak, melyet az Oktatási, Kulturális és
Sport Osztály az intézmények részvételével elkészített. Kérte az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

57/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítési eljárásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Tv. 3. számú melléklete Kiegészítőszabályok 10.
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p) pontjára és a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.
(II.15.) OM rendelet 10-14/F §-ra az alábbi határozatot hozza:

1./ Kérelmet nyújt be az alábbi intézmények előminősítésére:
- Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
- Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Bartók Béla Zeneiskola
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
az érintett intézmények vezetői

2./ Az előminősítési kérelmek elbírálása alapján kérelmet nyújt be az alábbi intézmények
minősítésére:
- Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
- Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Bartók Béla Zeneiskola
Határidő: A Szakmai MinősítőTestület által meghatározottak szerint
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
az érintett intézmények vezetői

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságai
A nevelési-oktatási intézmények vezetői

XXI. napirendi pont:
Előterjesztés a szakképzési fejlesztési terv megvalósításáról szóló együttműködési
megállapodás jóváhagyására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.
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Dr. Kállai Mária: Kérte törölni a határozati javaslat mellékletét képezőegyüttműködési
megállapodás dátumát, valamint a határozati javaslat 2. pontját.
Az együttműködési megállapodás a következőzáradékkal kerül jóváhagyásra:
„ZÁRADÉK:
A felek rögzítik, hogy a Megállapodás valamennyi konzorciumi tag jóváhagyásával válik
érvényessé.”

Kérte az ismertetett módosítást az előterjesztés részének és tárgyalási alapnak tekinteni.
Az előterjesztés tartalmazza, hogy amikor Szolnok pályázott térségi integrált szakképző
központ létrehozására, abban a pályázatban nem nyert. Ezt követően lehetővé vált, egy olyan
típusú pályázati forrás elérése, amelyben Szolnok kistérség és Törökszentmiklós kistérség
végiggondolta azt a fejlesztési lehetőséget, amely a szakképzés során elérhető. Ennek
következtében elkészült ez a pályázati anyag, amely magában foglalja azokat a pedagógiai
minőségfejlesztési közös együttműködéseket a két kistérség között, amitől a konzorciális
együttműködés élővé tud válni. Tartalmaz még nagyon jól előkészített állapotban komplett
terveket – gépészeti szakmát megerősítő, a Gépipari Szakközépiskola köré csoportosuló
szakmák képzésére, illetve a főiskola partnerségével a Liget Hotel köré -. Kérte az
előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 25 fő- 25 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

58/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a szakképzési fejlesztési terv megvalósításáról szóló együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

A KT-FT/18/2006. támogatási szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően „A Szolnok
– Törökszentmiklós kistérségek szakképzett munkaerő-szükségletét racionálisan biztosító,
korszerűelméleti és gyakorlati képzést nyújtó intézményközi együttműködés és központi
képzőhely beruházást előkészítő tanulmányok és tervdokumentációk készítése” című
szakképzés-fejlesztési stratégiai terv alapján a határozathoz csatolt mellékletben foglalt
együttműködési megállapodást jóváhagyja.

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
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke
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az 58/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.,
képviseletében: Szalay Ferenc polgármester) mint intézményfenntartó,

másrészről Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth Lajos
utca 2., képviseletében: Fejér Andor) mint intézményfenntartó,

harmadrészről Martfű Város Önkormányzata (5435 Martfű, Szent István tér 1.,
képviseletében: Dr. Bakonyi Péter polgármester) mint intézményfenntartó,

negyedrészről Újszász Város Önkormányzata (5052 Újszász, Szabadság tér 1.,
képviseletében: Molnár Péter polgármester) mint intézményfenntartó,

ötödrészről Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós, Kossuth
Lajos utca 135/a., képviseletében: Dr. Juhász Enikőpolgármester) mint intézményfenntartó,

hatodrészről a Szolnoki Főiskola (5000 Szolnok, Ady Endre utca 9., képviseletében: Dr.
Törzsök Éva rektor)
között az alulírott napon, az alábbiak szerint:

1./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya a „Szolnok – Törökszentmiklós kistérségek
szakképzett munkaerő-szükségletét racionálisan biztosító, korszerűelméleti és gyakorlati
képzést nyújtó intézményközi együttműködés és központi képzőhely beruházást előkészítő
tanulmányok és tervdokumentációk készítése” címűpályázattal elnyert támogatási összeg
felhasználására az Oktatási Minisztérium AlapkezelőIgazgatósága és Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzat között Budapesten, 2006. augusztus 28-án létrejött, KT-FT/18/2006
hivatkozási számú szerződés 4.2.3. pontjában foglalt kötelezettség teljesítése.

2./ Jelen megállapodás aláírásával a Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az
1. pontban meghatározott pályázat alapján elkészült fejlesztési tervben foglalt célkitűzések
megvalósítása érdekében, a pályázat szerinti együttműködési modellt irányadónak tekintve,
azt közösen továbbfejlesztve, szakképzési tevékenységükben egymással együttműködnek.

3./ A 2. pontban foglaltak teljesítése érdekében a Felek kötelesek a fejlesztési tervben
foglaltakból reájuk háruló konkrét együttműködési feladatokat teljesíteni, illetőleg a
fejlesztési tervben megfogalmazott szakképzési feladatok maradéktalan megvalósítására
minden szükséges intézkedést megtenni.

4./ Jelen megállapodást a felek határozott időre, a 2007. március 1. napja és 2010. február 28.
napja közötti időszakra vonatkozóan kötik meg.

5./ Amennyiben a Felek között jelen megállapodással kapcsolatban vita merül fel, azt
megkísérlik egymás között, tárgyalás útján megszüntetni.

6./ Egyebekben jelen megállapodásra a Ptk. szabályai az irányadók.
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7./ Ezen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag
írták alá.

Záradék: A felek rögzítik, hogy a Megállapodás valamennyi konzorciumi tag jóváhagyásával
válik érvényessé.

Kelt.: Szolnok,

Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

részéről

MartfűVáros
Önkormányzata

részéről

Újszász Város
Önkormányzata

részéről

Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzata

részéről

Törökszentmiklós Város
Önkormányzata

részéről

Szolnoki Főiskola
részéről
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XXII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra szóló
Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervében meghatározottak végrehajtására

Dr. Kállai Mária: Visszavonta a határozati javaslat 1-2. pontját. Ennek megfelelően a
határozati javaslat számozása is módosul. A két pont visszavonásnak indoka: további
egyeztetés szükséges a körülmények megváltozása miatt.
Kérte pontosítani a módosított határozati javaslat 1-2. pont szövegezését a következők szerint:
1./ A Széchenyi Körúti Általános Iskola a 2007/2008-as tanévtől, felmenőrendszerben az 1.
és 5. évolyamon a közoktatási sportiskolai program szerint működik. Az iskola mentesül a
kötelezőfelvételi feladatok ellátásától.
2./ Megbízza Szügyi Dezsőt, a Széchenyi Körúti Általános Iskola igazgatóját, hogy
gondoskodjon az iskola Pedagógiai Programjának módosításáról.
Gratulált a Széchenyi Körúti Általános Iskolának a pályázat megnyeréséhez.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte csak az eredeti 3-4 pont vonatkozásában a
városfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság, oktatási bizottság, amelyek
támogatják az előterjesztés elfogadását. A témában soron kívüli ülésen tájékoztatót hallgatott
meg az oktatási bizottság az eredeti 1. - 2. pont levételének indokairól.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Dr. Nagy Rózsa: Elmondta, az előterjesztés Széchenyi Körúti Általános Iskola őszi tanévtől a
sportiskolai program jóváhagyásáról szól. A zöld iskola és a Széchenyi Gimnázium általános
iskolai oktatása után a lakótelepen csak négy általános iskolai osztály marad, ami a körzethez
kötődik, így két osztály kiesik. A 16-17 ezres lélekszámhoz 4 általános iskolai osztály fog
kötődni. Semmi garancia nincs arra, hogy a jelenlegi körzetből, vagy a Széchenyi lakótelep
gyerekei közül töltődjön fel a két osztály. Véleménye szerint a körzetesítés nélküliség azt
jelenti, hogy a piros iskolába a város bármely területéről járhat gyerek.
A gyerekek választhatnak iskolát a jelenlegi körzetből, vagy a város más iskoláiból.
Előfordulhat az, hogy a belvárosi iskolák felé orientálódnak a gyerekek. Szerette volna, ha a
Széchenyi iskolában indult volna egy harmadik osztály, amely nem sport iskolai program
alapján működött volna. Bizottsági ülésen felvilágosították, hogy az oktatási törvény alapján
közoktatási sportiskolai program lehet, tehát nem lehet vegyes rendszer.
A körzetben nem minden szülőfogadta jó véleménnyel, hogy esetleg egy távolabbi iskolába
kell vinnie a gyermekét, hiszen semmi garancia nincs arra, hogy hét éves korban kiderül a
gyermek sporttehetsége. Mi történik akkor, ha a szülőhétéves korban szeretné, hogy a
gyermeke sportoljon, de a gyermek tíz éves korára másfelé orientálódik. Ilyen esetben iskolát
kell változtatnia? Úgy gondolja, a sportiskola program arról szól, hogy teljesíteni kell
bizonyos feltételeket.

Radócz Zoltán: Örül annak, hogy van egy sportiskolája a városnak. Elmondta, hogy
régebben a szülők részéről a sport maga, mint igény jóval nagyobb volt. Véleménye szerint az
iskola megfelelőgyermekekkel fel tudja tölteni a két osztályt, sőt inkább kicsinek fog
bizonyulni.
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Szalay Ferenc: A közoktatási és sportiskolát azért indították el, mert az egyesületi
sportiskolák támogatásában nem volt egységes a gondolkodás. Ma az egyesületi sportiskolák
támogatása még mindig eléggé esetleges. Szolnokon az állami finanszírozás a nem
közoktatási sportiskolákban nagyon gyenge. Évente 2 millió forint támogatást kap a
közoktatási sportiskola, ami nagyon kevés a felvállalt feladathoz képest. Az iskolákban volt
régebben sporttagozatos osztály, ami arról szólt, hogy lehetett jelentkezni sportra is, meg nem
sportra is. A testnevelés-tagozatból kikerülő gyerekek 4. osztályban választhatták az
egyesületi sportiskolát. Véleménye szerint bonyolult dolog kiválogatni a nagycsoportos
óvodásokból a leendőélsportolókat. Elmondta, hogy a testnevelés melletti osztályokból sok
élsportoló került ki – pl.: kosárlabdázók közül: Mérész testvérek, Takács Attila -.
Egyetért Dr. Nagy Rózsa azon véleményével, hogyha a szülők a városból a Széchenyi
Iskolába viszik a gyerekeket, akkor lehet, hogy helyprobléma lesz. A Széchenyi Iskola
igazgatója tervezett egy harmadik, labdarugó osztály elindítását – mert a két osztály nem
sportos osztályként szerepelt -, de a mostani gyermek-létszámhelyzet nem tette lehetővé.
Személyesen ezt nem tartja jó megoldásnak.
Szerinte a szülőknek hozzá kell szoktatniuk a gyermeket a rendszeres testmozgáshoz.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - határozathozatalkor jelenlévő
képviselők száma 24 fő- 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

59/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra szóló
Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervében meghatározottak
végrehajtásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésére az alábbi határozatot hozza:

1./ A Széchenyi Körúti Általános Iskola a 2007/2008-as tanévtől, felmenőrendszerben az 1.
és 5. évolyamon a közoktatási sportiskolai program szerint működik. Az iskola mentesül a
kötelezőfelvételi feladatok ellátásától.

2./ Megbízza Szügyi Dezsőt, a Széchenyi Körúti Általános Iskola igazgatóját, hogy
gondoskodjon az iskola Pedagógiai Programjának módosításáról.
Határidő: 2007. április 15.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
Szügyi Dezsőigazgató, Széchenyi Körúti Általános Iskola
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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 igazgatóságai
Szügyi Dezsőigazgató, Széchenyi körúti Általános Iskola

XXIII. napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulásban való részvétel
megszüntetésére

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése -
határozathozatalkor jelenlévőképviselők száma 26 fő- 26 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következőhatározatot:

60/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulásban való részvétel
megszüntetéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi
Társulás megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést támogatja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy függetlenül attól, hogy a
társult önkormányzatok a Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulás megszüntetését
támogatják-e, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási megállapodást 2007.
június 30. nappal felmondja.

3./ Amennyiben az év közbeni felmondáshoz a társulásban részt vevő valamennyi
önkormányzat nem járul hozzá, úgy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a társulási
megállapodást 2007. december 31. nappal felmondja.

4./ A döntésről a társulás tagjait értesíteni kell.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. március 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységei
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói

XXIV. napirendi pont:
Tájékoztató az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonalának tervezéséről

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a városgazdálkodási bizottság, és a város-
fejlesztési bizottság, melyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szabó István: Az M4-es és M8-as gyorsforgalmi út koncepció kialakítása több éve
folyamatban van. Lehet, hogy Szolnok Megyei Jogú Város és a környezőtelepülések –
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szajol – egyezségre jutnak az új nyomvonalat illetően.
Ismertette, hogy a Megyei Közgyűlés szervezésében december és február hónapban
egyeztetés történt a témában. Véleménye szerint a döntéshozóknak jól jött, hogy a környező
települések és Szolnok város nem tudott egyezségre jutni. Így tudtak arra hivatkozni, hogy
azért nem indulnak el a tervezési munkák, mert a környezőtelepülések a nyomvonalba nem
tudnak megállapodni.
Az M4-es gyorsforgalmi út, olyan fejlesztési téma, ami hosszú évtizedekre előre
meghatározza a város, közlekedési, fejlesztési lehetőségeit. Tehát olyan nyomvonalat célszerű
és érdemes kijelölni, ami évtizedekre előre jól szolgálja a térség és a város
közlekedésfejlesztését. Megerősítette, hogy az írásos előterjesztés mellékleteként becsatolt 2.
rajz szerint a zöld nyomvonalat javasolja elfogadni. Nevezetesen Szolnok várost északon
kerüli el, Tiszapüspökit délről, és csatlakozik a nyomvonal a Törökszentmiklóst jelenleg
elkerülőnyomvonalához.

Lakatos István: Elmondta, Szolnok város és térsége gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésekor
számos elképzelés fogalmazódott meg. Szolnokot három irányból érinti útfejlesztés és
útbővítés. A Nemzeti Fejlesztési Tervben szerepel a Közép Magyarországi Operatív
Programban Üllőtől, Abonyig a 2 x 2 sáv megépítése, valamint Szolnoktól Püspökladányig
szintén 2 x 2 sáv megépítése, illetve az elkerülők kiépítése, valamint 2010-es indítással
Szolnok és Kecskemét 2 x 1 sávon az M8-as autóút elsőütemének a megépítése. Ezeknek az
összköltsége meghaladja a 400 milliárd forintot. Szolnokon hiányzik egy új tiszai átkelőhely.
A korábbi elgondolások alapján - 2006 tavaszán, amikor az NFT-nek az előkészítése kapcsán
– a Tiszán Szolnoknál és Szegednél szerepelt egy új híd terve. Szolnoknál új hidat nem
tartalmaz a Nemzeti Fejlesztési Terv. Elmondta, hogy amikor a 80-as évek végén kibocsátásra
került a Híd Kötvény, akkor a tiszai átvezetéssel Szolnokon 10 sávval számolt a szakma és
minden elképzelés, melyből 4 áll rendelkezésre. Szükséges lenne Szolnoknak autópályahídra
és belvárosi hídra is. A Tiszpüspökinél való autópálya átvezetés távlatibb megoldás, ahhoz
hogy a tervezőmunka tovább induljon egy kialakított térségi egyeztetés szükséges, és hogy ez
a projekt úgy kerüljön előkészítésre, hogy ha 2013-ig nem is, de 2013. és 2020. között ez
megvalósítható legyen.
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K é r d é s:

Csák László: Kérdését Lakatos Istvánhoz intézte: A 4-es út négysávosítása – amit említett a
beajánlásában – ahol egy 2010-es határidőt említett, ott tervbe van-e a négysávosítás és ez
2010-ig szól-e? Ha így van, akkor hogy oldható meg új Tisza híd elkészítése nélkül?

Lakatos István: A Nemzeti Fejlesztési Terv Üllőtől az abonyi elkerülővégéig, illetve
Szolnoktól keletre a 2 x 2 sáv 2007-es indítással tartalmazza. Mivel az egész indítás csúszik,
ezért itt is várható egy bizonyos csúszás. Tehát híd nem tervezett Szolnok térségében, a
meglévőkét hídnak kell tartósan elvezetnie a forgalmat. Az elkerülő-szakaszok 2 x 1 sávon
tovább épülnek – Szapárfalu, Kisújszállás, Kenderes -. A távlati M4-es nyomvonalán és a
települések között – Szolnok és Törökszentmiklós, vagy jelenleg Törökszentmiklós és
Fegyvernek között – valósul meg 2 x 2 sáv.

V é l e m é n y e k:

Csák László: Úgy gondolja, ha Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egy ilyen kérdést tárgyal,
akkor megengedhető, hogy kimondottan a város érdekeit nézzék.

A közlekedés napi gondjait a belváros, a Szolnok városi belsőközlekedés, a híd hiánya
rettentőnehézzé teszi és nem fog rajta javítani, ha új közlekedési rend lesz. Mérlegelte, hogy
egy leendőnégysávos, Szolnokot elkerülőút, hogy tudja legjobban szolgálnia a szolnokiak
érdekeit. Szerinte a „B” változat az, ami elfogadás esetén a leginkább segítheti Szolnokot. A
„B” változat szerint Abonytól a Holt-Tisza végéig meglévőút – ahol már négysávos az út –
kerülne kibővítésre. Véleménye szerint ez a megoldás lehet a jobb, mert jelen pillanatban, ha
északra bármerre, bármelyik útvonalat választják, akkor Szolnok városából minden egyes utat
külön kell megépíteni, hogy elérjék az északi elkerülőszakaszt. A déli részen – a mostani
kiegészítésével – már jelenleg is a vasútállomástól négysávos út visz el a 4-es elkerülőig.
Tehát egy aránylag jól összehangolt lámpás zöldhullámmal gyorsan kiüríthetőa város. Ha
arra könnyebb a forgalom, akkor többen fogják az új hidat választani. Szerinte a Szandai
útvonalon, az üdülőrészen, a szántóföldek között kevesebb érdeket sértene, mint egyéb
területeken. Javasolta, hogy Szolnok fontolja meg, és ezt az útvonalat javasolja megépítésre.
A határozati javaslat 1. pontjához sürgősségi módosító indítványt fogalmazott meg, mely
szerint:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonal
változatait megismerte és az előterjesztés 1. sz. mellékleteként szereplőtérképen piros
színnel jelölt, „B” jelűnyomvonal megvalósításával ért egyet.

Ha ezt a javaslatot fogadja el a közgyűlés, akkor a 2. pont, törlésre kerül.

Bozsányi István: Nem érti, hogy a bizottságok miért olyan útvonalat javasolnak, ami szerinte
Szolnoknak nem jó. Egyetért Csák László véleményével, mert a már kiépített fejlesztések –
Logisztikai Központ, Ipari Park – értékeit növelnék. Amennyiben ez az útvonal Tiszasüly
mellett megy, akkor ott fog felmenni a telekár. Támogatja Csák László módosító javaslatát.

Radócz Zoltán: Elmondta, hogy a 3-as változatot támogatja. Számára ez az előterjesztés
nemcsak arról szól, hogy hol vezet majd az út, hanem milyen lesz a közlekedési politika, hova
tereli a teherforgalmat. Sok olyan kérdés van, amibe most nem lehet belelátni. A 3-as változat
mellett az szól, hogy nagyon képlékeny még az M4 északi elkerülőegy új híddal. A Szandai
rét és környékére vonatkozóan elmondta, hogy készített a Közlekedés Felügyelet
tanulmánytervet, amely szerint a Szent István Híd, a Szandai rétnél futó út is már
kapacitáshiánnyal küszködik. Ez nem a 4-es út, hanem a szolnoki déli szakaszok miatt van.
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Az EU még nem zárta le, hogy mennyi pénzt enged költeni az elkövetkezendőidőszakban az
útépítésekre vonatkozóan.
Ha most megszavazzák a déli útvonalat, akkor annak pénzügyi szempontból nagyobb esélye
van, viszont a teljes körgyűrűkialakításáról lemondanak.

Dr. Bozó Andrea: Szolnokon a közlekedés mindig fontos kérdés volt. A város fejlődése
szempontjából hátráltató tényezőa 4-es út, amely Szolnokot Budapesttel összeköti. Az
előterjesztés rendkívül fontos, mert évek óta az ígéretek ellenére nem történt hídépítés a
városban. Az előterjesztés nyomvonaltervezést tartalmaz, tehát még csak a nyomvonalat jelöli
ki. A városfejlesztési bizottság is megtárgyalta, és egyhangú, 11 igennel megszavazta a „Z”
változatot. A „Z” nyomvonal változata olyan távolságban halad a várostól, amely zajterhelés,
levegő szennyezés szempontjából nincs hatással a város lakosságára. A „B” változat
Szolnokot úgy kerüli el, hogy a városon keresztül megy – Szandai rét -, ahol még fejlesztések
végrehajtását tervezik. Véleménye szerint a „B” változatnak nincs megalapozottsága.
Elmondta, hogy az egyeztetőfórum a „Z” változatot javasolta. Véleménye szerint Szolnok
közlekedését egyik változat sem fogja megoldani, tehát szavazásnál az önkormányzati,
szakmai érdekeket kell figyelembe venni.
A „Z” változat meggyőzőönkormányzati és szakmai érvek alapján került a testület elé.
Javasolta a „Z” változat elfogadását.

Csák László: Nem érti, ha a döntés minden érintett önkormányzat egyetértésével született,
akkor most miért szavaz róla a közgyűlés. A Szandai réttel kapcsolatban elmondta, ha valaki
autópályán jár, akkor látni lehet mellette az ipari parkokat, a szolgáltató, kereskedelmi
övezeteket, és a Szandai rét azontúl, hogy óriási lehetőségeket biztosít a város ilyen jellegű
fejlesztésre, útfejlesztéssel jelentősen meg lehet növelni az értékét. Továbbra is fenntartja a
módosító javaslatát.

Dr. Füle István: Szerinte mindegy, hogy melyik változatot fogadja el a közgyűlés, viszont
készülhetne határozati javaslat a belvárosi Tisza híd megépítése érdekében. Véleménye
szerint a probléma, ami miatt sürgősségi javaslatot fogalmazott meg Csák László, azért van,
mert van az olyan probléma, amit nehezen tud kezelni a város.

Pintér László: Ismertette, a déli szakasz a 90-es évek elején épült meg, amely eredetileg 2 x
2, illetve a Tisza híd is 2 x 2 sávos tervekkel készült. Nem szabad elfelejteni, hogy korábban
Szolnok szinte fuldoklott a teherautó forgalomtól. Téves az a gondolkodás, hogyha északon
épül meg az M4 autópálya Budapest felé, akkor a déli út nem fog szerepet kapni. Az Abonyi
elkerülőút után rá lehet csatlakozni a déli elkerülőútra, és ki lehet szolgálni a teljes
ipartelepet. Előnyként lehet felfogni, hogy Szolnok köré körgyűrűalakul ki, amivel a
legkülönbözőbb igényeket is ki lehet elégíteni a város körül. A déli útszakasz nem
autópályának épült, hanem áthidaló, elkerülőszakasznak. Az előterjesztésben a különböző
táblázatoknál szereplőkülönbözőparaméterek között, ha megkeresnek egy optimumot, akkor
ez az optimum mindenképpen az északi nyomvonalvezetést szolgálja. Nyugodtan ki lehet
jelenteni, hogy ebből igazán jól - a sok nyomvonal, és lehetőség közül elvileg - nem lehet úgy
kijönni, hogy valamennyi változatnak csak az előnyeit tudják egy adott nyomvonallal
megvalósítani és hátrányok meg nem lennének. Arra kell törekedni, hogy a legkevesebb
mellékhatásokkal számoljanak. Törekedni kell egy olyan fajta optimum megtalálására, ami a
nyereséget maximalizálná, a veszteséget pedig csökkentené.
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Ferenczné Teleky Éva: Az előterjesztésben leírt lehetőség megítélése szerint nem Szolnok
belvárosi közlekedési problémáit fogja megoldani. Elfogadta a körgyűrű indoklását.
Bejelentette, hogy egyébként a városgazdálkodási bizottság is megszavazta ezt a változatot.

Bozsányi István: Örömmel vette tudomásul, hogy sok képviselőnek van véleménye
függetlenül a pártbéli hovatartozástól. Már korábban is megjegyezte és most is megerősítette,
hogy Budapest és Debrecen között Szolnok az egyedüli olyan csomópont, amely közvetve tud
érintkezni ezzel az autópályával. Megemlítette, hogy az autópálya melletti telkek, ingatlanok
ára is emelkedne.

Radócz Zoltán: A két Tisza híd nem bírja a forgalmat. A Szajol felől beérkezőforgalom és
Szandaszőlős – Rákócziujfalu – Rákóczifalva felől olyan motorizációs fejlődés alakult ki, ami
jelentős forgalmat alakított ki nem csak bejövő, de a kimenőforgalomban is. A csúcsidők
ebben is problémát okoznak. Sajnos az előterjesztés a problémák feloldására nem ad
megoldást, mert ha a déli területen nem lesz változás, akkor az ugyan úgy meg fogja terhelni
az egy belvárosi Tisza hidat.

Tóth Ferenc: Az Infrastruktúra Fejlesztési Szakállamtitkár elmondta, hogy Magyarországnak
sem az északi, sem a jelenlegi a 4-es útra nincs pénze, ami azt jelenti, hogy az ország saját
forrásaiból ezek megépítésére nem tud vállalkozni. Egyértelműen kijelentette, hogy csak
Európai Uniós forrásokból, a Strukturális Alapból lehet támogatást szerezni. Arra van esély,
hogy az építési, engedélyköteles tervek elkészüljenek. Ezt követően fogják beállítani a 2017-
2020 időszakba ezt az utat. Elhangzott még az államtitkártól, hogy tisztában van azzal, hogy
Szolnoknak jelenpillanatban az M4-es négysávosítása fogja a legtöbb hasznot hozni. A
későbbiekben nem számítanak jelentős forgalomnövekedésre az M4-es terhelését illetően,
mint például az M3-ast meghosszabbítva az M3-as, illetve az M5-ös irányába történő
forgalom. Valószínűleg, akik Budapestről – Debrecenbe akarnak menni, azok nem az M4-est
fogják választani. Ebből a szempontból tény, hogy az északi összekötő-híd Szolnok
belvárosának forgalmán nem fog segíteni.

Szabó István: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy európai fontosságú, gyorsforgalmi út
megvalósításáról van szó, nem Szolnok város városi közlekedéséről, hanem a kelet-nyugat
irányú kapcsolatot biztosító gyorsforgalmi útról, valamint a tervezésről. Természetesen a
tervezés akkor kezdődhet meg, ha a környezőtelepülésekkel konszenzus jön létre. A déli
elkerülőúttal kapcsolatban elmondta, hogy több darabra szeleteli fel a várost. Példaként
említette a Tószegi csomópont térségében a déli ipartelepet leválasztja a várostól. Ugyanez a
helyzet Szandaszőlős és a város között. Mindenkit óvott attól, hogy arra gondoljon, célszerű
lenne Szolnokon egy városi autópályát építeni. Ezeket figyelembe véve érdemesebb az északi
nyomvonalat választani. Felhívta a figyelmet, hogy nem rossz megoldás a Szolnokot körül
ölelőkörgyűrű. Ennek példájára említette az M0-ás körgyűrűt Budapest körül, ahol teljes
hosszában mind a két oldalon beépült a terület. Nincs kizárva Szolnok esetében, hogy az
északi oldalra is települjenek különbözőlétesítmények. A telekárakra reagálva kifejtette, hogy
ha az északi területeken a közúti feltárás javul, a telekárak az északi oldalon is javulnának.
Megemlítette még, hogy a jellemzőközlekedési főirány kelet-nyugati irányú. Ebből a
szempontból az északi elkerülőút szintén praktikus. Az autópálya-híd a város problémáját
nem oldja meg.

Mészáros János: Az M4-es Abony-Fegyverneki szakaszának elkészült tanulmányterve
szerint, ha ez a szakasz 2x2 forgalmi-sávval épül meg, akkor a becsült forgalom közvetlenül a
megépítéskor a teljes szakaszon meghaladja az un. megfelelőszolgáltatási szint határértéket.
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A 32-es és 46-os utak csomópontjai között - Jászberény és Mezőtúr felé vezetőút – pedig az
eltűrhetőszolgáltatási szint értékét is meg fogja haladni. Ez azt jelenti, hogy legalább a
középsőszakaszon 2x3-as sávval kell megvalósítani az M4-est, ahhoz hogy ne legyen ilyen
zsúfolt rögtön az átadás után. Ez nem jelenti azt, hogy a tervek rögtön 2x3-as sávval fognak
készülni, ezért még tenni kell.

Szalay Ferenc: A közgyűlés folyamán már többször elhangzott Szolnok város és a környező
települések együttműködése. Forgalomnövekedés esetén nehéz helyzetbe kerül Szajol,
Tiszapüspöki. Mindkét település egy fórumon már elmondta, hogy elzárkóznak ettől. A déli
elkerülőszakaszról beszélve tudomásul kell venni, hogy nincs plusz Tisza-híd. Az út elmegy
a Tisza mellett, illetve van egy négysávosítható Szent István híd. Örömmel kellene tudomásul
venni, hogy lehet körgyűrűSzolnok város körül az északi és déli elkerülőrésszel. Elhangzott
az autópálya közelsége is a vitában. Ezzel kapcsolatban végig kell gondolni, hogy például
Győrtől az autópálya 14 km-re van, Nyíregyházától legalább ugyanennyire. Ez azt jelenti,
hogy terjeszkedni kell egy városnak. Egy autópálya beszűkítheti a lehetőségeket. A mostani
elkerülő4-es út nyomvonala kellőképpen tudja szolgálni azt a lehetőséget, hogy összekötő
legyen az autópályához. Negatívumként hangzott el az összeköttetés az autópályával. Ezzel
kapcsolatban megjegyezte, hogy az északi autópályára legalább három helyen lehet kimenni
Szolnokról, a délire viszont csak egy, vagy kettőhelyen. Az jó dolog, ha minél előbb
megvalósul egy közúthálózat-fejlesztés az elkerülőút szélesítésével, de be kell látni, hogy
2013-ig semmi nem lesz, illetve utána is csak a tervezés lesz meg. Dr. Füle István képviselő
által elmondottak megfontolandók, külön harcot kell folytatni egy belvárosi Tisza hídért. Nem
értett egyet azzal, hogy meg kellene változtatni az előterjesztésben leírtakat. A szakma
körültekintően járt le, amikor leírta a javaslatát.
Csák László sürgőssége módosító javaslatára bejelentette, hogy 7 képviselőtámogatása
szükséges ahhoz, hogy a határozati javaslat módosuljon.

Részszavazást rendelt el a határozati javaslat – 7 képviselőáltal támogatott – módosításáról,
melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal nem támogatott.

61/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
Csák László sürgősségi módosító javaslatáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja Csák László sürgősségi módosító
javaslatát, mely a határozati javaslat 1. pontjára irányult.

„Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonal változatait
megismerte és az előterjesztés 1. sz. mellékleteként szereplőtérképen piros színnel jelölt, „B”
jelűnyomvonal megvalósításával egyetért.”

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
képviselők helyben
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Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 26 fő- 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett
meghozta a következőhatározatot:

62/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
az M4 jelűgyorsforgalmi út nyomvonalának tervezéséről szóló tájékoztató
elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990 évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése alapján eljárva, figyelemmel a Magyar
Köztársaság gyorsforgalmú közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.
évi CXXVIII. törvényre az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az M4 jelű gyorsforgalmi út nyomvonal
változatait megismerte és az előterjesztés 1. sz. mellékleteként szereplőtérképen zöld színnel
jelölt, „Z” jelűnyomvonal megvalósításával ért egyet.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő
továbbtervezésre vonatkozó észrevételekkel és javaslatokkal egyetért.

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

XXV. napirendi pont:

Tájékoztató a közgyűlés bizottságainak 2006. évben végzett ellenőrzései tapasztalatairól

- Egészségügyi, szociális és sport bizottság

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a bizottságnak voltak olyan
ellenőrzési feladatai, amit nem végzett el. A nem teljesítés indoklásaként elmondta, hogy a
paradontológia ellenőrzése azért nem történt meg, mert csak 2007. február 1-től indult el a
vállalkozás. Az ellenőrzés áprilisban történik. A Humán Szolgáltató Központ kistérségi
tevékenységének ellenőrzésére a második félévben kerül sor és a lakásfenntartási támogatások
ellenőrzését jogszabályi változások miatt szintén a második félévben pótolja a bizottság.

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és sport
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

63/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2006. évben végzett ellenőrzési
tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 23.§
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 2006. évi ellenőrzései 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
Jánosiné Dr.Bene Ildikó elnök

- Oktatási Bizottság

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely támogatja az
előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 20 fő- 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett meghozta a következőhatározatot:

64/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottsága által
2006. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztató elfoga-
dásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 23. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. sz. rendelet 8. sz.
mellékletének II/1. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Az Oktatási Bizottság 2006. évben végzett ellenőrzési 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
Ferenczné Teleky Éva, az Oktatási Bizottság elnöke

- Pénzügyi EllenőrzőBizottság

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az EllenőrzőAlbizottság, amely támogatja
az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

65/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Pénzügyi EllenőrzőBizottság 2006. évben végzett ellenőrzési tapasztala-
tairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. sz.
rendelet 8. sz. mellékletében biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság 2006. 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
Dr.Nagy Rózsa, az EllenőrzőAlbizottság elnöke

- Városfejlesztési Bizottság

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a Városfejlesztési Bizottság, amely
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:
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66/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a költségvetési bizottság 2006. évben végzett az Önkormányzat 2005. évi
vagyonhasznosítási tevékenység ellenőrzéséről szóló tájékoztató jóvá-
hagyására

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 8. sz. mellékletében biztosított jogkörében eljárva a
Költségvetési Bizottság 2006. évben végzett, az Önkormányzat 2005. évi vagyonhasznosítási
tevékenység ellenőrzésének 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 igazgatói

- Városgazdálkodási Bizottság

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte a Városgazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 21 fő- 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következőhatározatot:

67/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
a városgazdálkodási és a költségvetési bizottság 2006. évben együttesen
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
Városgazdálkodási és a Költségvetési Bizottság 2006. évben együttesen 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 igazgatói
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XXVI. napirendi pont:
Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében,
Szolnok, Tiszaliget 9735 hrsz. területen műfüves labdarúgó pálya kialakítására

Szalay Ferenc: Az előterjesztés ülés előtt került kiosztásra, melyet a közgyűlés ülését
megelőzően véleményezett együttes ülésén az egészségügyi, szociális és sport bizottság,
valamint a városfejlesztési bizottság. Felkérte Dr. Bozó Andreát az együttes bizottság levezető
elnökét a bizottság határozatának ismertetésére.

Dr. Bozó Andrea: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy többféle méretű műfüves pálya
megvalósítására kerülhet sor a program keretén belül, ahol elsősorban az „A” kategóriájú
teljes méretűműfüves pálya fejlesztésére gondoltak. A határozat lényege olyan felhatalmazás
a polgármesternek, amellyel a közbeszerzési eljárásnál döntési jogkört kap, nevezetesen, hogy
a fejlesztés hogyan és kivel történjen. A megvalósításhoz szükség van a program
felgyorsításához. A fejlesztés egyébként évi 12,0 millió forintba kerülne. A Sportcentrum a
működtetést tudja vállalni. Ez a működtetés a későbbiekben kb. 2-3 millió forintot jelentene.
Ismertette a műfüves pálya kialakításának előnyeit, többek között a sportturizmust, utánpótlás
nevelést, egészséges életmódra nevelést, Tiszaliget lehetőségeinek bővítését, és valószínűleg
még a téli sportolási lehetőség is megoldódna.

Rózsa József: Kiegészítésképpen elmondta, hogy a létesítményt nem csak önállóan célszerű
nézni, hanem a Szolnoki MÁV FC Kft. közel 300 versenyzője is indokolja a létesítmény
fejlesztését.

K é r d é s e k :

Bozsányi István: Elhangzott a beajánlásban, hogy plusz bevételi forrást jelentene a
megvalósítás. Ezzel kapcsolatban az a kérdése, hogy milyen plusz bevételi forrást jelent,
amikor költségoldalon meg fog jelenni évente 12,0 millió forint, 15 éven keresztül. A
létesítmény sportegyesületek lehetőségét bővíti. Ez plusz bevételt jelent a városnak a
Sportcentrumon keresztül is? A létesítmény helyén jelenleg aktív sport folyik. A salakos
pályák kapacitása felére fog csökkenni. A kérdése: hol lesz megoldva a kispályás bajnokság?

Radócz Zoltán: Mikorra várható a program indulása? A városnak be kellett-e nyújtania az igényt, és
ez mikor történt? A finanszírozással kapcsolatban van-e véleménye a Gazdasági Igazgatóságnak?

Rózsa József: Bozsányi István kérdésére elmondta, hogy a pályák üzemeltetésénél
természetesen van kiadási oldal, de bevétel is származik. A tervek és számítások szerint – jó
szervezéssel – egyensúly alakítható ki. Ez igaz a Széchenyi lakótelepen működőműfüves
pályára is. A Tiszaligetben - egyéb adottságainak megfelelően - alkalmas lehet a pálya, hogy
akár a megyéből, vagy országos szinten csapatokat fogadjon. Nagyon komoly kérdés a
jelenleg ott folyó városi kispályás labdarugó bajnokság kérdése. Amennyiben az
önkormányzat dönt, akkor meg kell vizsgálni azokat a további lehetőségeket a városban,
amelyek kiválthatják a csapatok elhelyezését. Ez főként a Vésőúti sportpályára vonatkozhat.
A Vésőúti pályára minimális fejlesztésével és verseny-szervezéssel oda kell valószínűleg
telepíteni a mérkőzéseket a városi kispályás labdarugó bajnokságból.
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Radócz Zoltán kérdésére részben válaszolva elmondta, hogy az igényfelmérőadatlapot
kötelezettségvállalás nélkül küldhették meg az önkormányzatok. Ezt Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata is megtette. Január 15-i dátummal írta alá ezt a jelentkezési lapot. A
közgyűlés a januári ülésén erre vonatkozóan tájékoztatást kapott. A Programiroda
visszajelzése szerint 500 felett van a megépítendő pályák száma és 250 felett az
önkormányzatok száma, akik erre a programra jelentkeztek. Most készül el az ütemezés.
Számítások szerint 2-3 éves időszak kell a program végigfuttatására.

Dr. Szakali Erzsébet: Az előterjesztés előkészítése során a kísérőlapon az előterjesztés
egyeztetve van a Gazdasági Igazgatósággal. Nem volt szignálónak eltérővéleménye.

V é l e m é n y e k:

Dr. Szegedi Károly: Támogatja az előterjesztést, de felhívta a figyelmet a Tiszaliget
terhelhetőségére, illetve a jelenlegi állapotokra. Különbözősportesemények rendezésekor
megfigyelhető, hogy minden zöldhelyet autók foglalnak el és tarolnak le. A stadion
újjáépítését követően halmozottan fog ez a probléma jelentkezni. Megemlítette még a
Tiszaligeti strand nyári forgalmát is. A Tiszaliget jelenlegi hasznosítása nem folytatható így.
Vagy több emeletes parkolóházakat kell építeni, vagy át kell gondolni, hogy a jövőben a
nagyobb tömegűnézőt vonzó rendezvényeket a Tiszaligetbe ne fogadjanak.

Radócz Zoltán: Jelentős az önkormányzati igény a programra. Ez azért érdekes, mert az
önkormányzatok nincsenek túl jó helyzetben, többek között Szolnok sem, de mindezek
ellenére a sport mellé állnak, ami dícséretes. Egy jó pálya megépítése nem kis összeg. Az
önkormányzati kötelezettség 15 év alatt 180 millió forint. Az viszont sajnos elmondható, hogy
15 év múlva a pálya szinte használhatatlan lesz, ez az OLLÉ honlapján is olvasható. A
fenntartás mellett ezzel is számolni kell. 15 év még távol van, de remélhetőleg a gazdasági
helyzet jobb lesz. Ma a 12,0 millió forint vállalása is jelentős. Nagy támogatást kap a
labdarúgás és a sport. Reményét fejezte ki, hogy a labdarúgás rendszere is újabb lendületet
kap.

Bozsányi István: A kérdés megfogalmazásakor arra gondolt, hogy tudja-e az önkormányzat a
terhet csökkenteni azzal, hogy még gazdaságosabban működjön az egész, azaz a jelenleg
pályahasználók talán magasabb bérleti díjat fizetnének, mert szinte extraszolgáltatást
kaphatnak. Két és félévvel ezelőtt a Széchenyi műfüves pálya átadásakor nem gondolta, hogy
ilyen komoly kihasználtsága lesz a pályának.

Ferenczné Teleky Éva: Véleménye szerint a vita alapján az mondható, hogy „valamit
nagyon szeretnénk, csak egy kicsit másképp mintahogyan beterjesztik”. A labdarúgás
pályafeltételei Szolnokon rendkívül rossz állapotban vannak. Nagyok sok mindent tehetett
volna a fenntartó önkormányzat, hogy ezt a helyzetet kezelje. Kezelhette volna például úgy,
hogy két és félévvel ezelőtt nem a Széchenyi lakótelepre telepi a pályát. Dönthetett volna úgy
is, hogy a nagyobb pályaépítés lehetőségét vállalja. „Kifejezetten ezt látom gondnak és
problémának, hogy dolgokba, ha nem haladunk előre, akkor ennek ez is oka lehet. Egyszerűen
nem tudunk elfogadni valamilyen előterjesztést abban a formában, ahogy beterjesztésre kerül,
mert mindenki egy picit igyekszik rajta alakítani, valami egész más irányba, mindenki a saját
irányába igyekszik elvinni.” A jelenlegi helyzet tarthatatlansága egyértelmű. Megítélése
szerint komolyan megkérdőjelezhetőa Széchenyi műfüves pálya kihasználtsága, illetve annak
minősége.
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Tóth Ferenc: Felhívta a figyelmet a kivitelezés minőségére, amit jól szolgálna, ha a
közbeszerzés során megfogalmazásra kerülne egy olyan kitétel, mely szerint a kivitelező
vonjon be szakirányú civilszervezetet, amivel egyben megvalósulna egy társadalmi kontroll a
kivitelezés során. Kérte a polgármestert, hogy fogalmazza ezt meg elvárásként és próbáljon
érvényt szerezni ennek az elképzelésnek.

Radócz Zoltán: Nem vitatkozni akar Ferenczné Teleky Éva képviselő asszony
hozzászólásával, de arra reagálva megjegyezte, hogy ezzel a pálya kialakítással nem
szaporodna a pályák száma, hanem egy pálya átalakulásáról van szó.

Dr. Bozó Andrea: Valószínűleg a közgyűlés támogatni fogja az előterjesztés elfogadását. A
Tiszaliget fejlesztése nem csak hosszú távú, hanem rövid távú feladat is. Megjegyezte, hogy a
Tiszaliget fejlődése már akkor megkezdődött, amikor a Tisza gát megerősítése megtörtént,
azaz 2002-ben.

Szalay Ferenc: Köszönetét fejezte ki az elhangzott véleményekért. Fontos látni, hogy olyan
fejlesztésről van szó, ami a későbbiekben kimondottan hasznos lehet az utánpótlás nevelés,
versenysport érdekében. Dr. Szegedi Károly hozzászólására hívta fel a figyelmet, mert
rendkívüli fontos amiről beszélt, ugyanis valóban meg kell oldani a Tiszaligetben a megfelelő
parkolási lehetőséget. Egyetértett azzal, hogy ez tarthatatlan állapot. A városban meg kell
vizsgálni még azt is, hogy hol lehet olyan sportlehetőséget kialakítani, amit a későbbiekben
használni lehet. Ha megvalósul a campus és a Tiszaliget turisztikai fejlesztése, akkor nagyon
komoly kérdés lesz a gépkocsival történőközlekedés. Kérte a képviselőket és külön a
városgazdálkodási bizottságot, hogy a megoldás lehetőségéről, módjáról külön is
gondolkodjanak.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő
képviselők száma: 22 fő- 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következőhatározatot:

68/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében,
Szolnok, Tiszaliget 9735 hrsz. területen műfüves labdarúgó pálya
kialakításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Országos Labdarúgópálya
Létesítési programját, és támogatja, hogy a Szolnok, Tiszaliget 9735. hrsz.számú
önkormányzati tulajdonú területen I. osztályú nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
létesüljön.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés
előkészítése érdekében az önkormányzat képviseletének ellátására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére. A polgármester hatásköre kiterjed a közbeszerzési eljárással érintett
összes többi önkormányzattal kötendő, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását szabályozó és
előkészítőmegállapodás kidolgozására és elfogadására.
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3. Az előzőpontban hivatkozott eljárási szabályzatok és megvalósítási program kidolgozását
követően a Közgyűlés programra vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalásról külön dönt.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásban közreműködik:
a Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a PH szervezeti egységei és a
Sportcentrum Kht.

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

XXVII. napirendi pont:

Jelentés a lejárt határidejűközgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szalay Ferenc : A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 25 fő– 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett meghozta a következőhatározatot:

69/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a lejárt határidejűközgyűlési 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
36/2001. (III.22.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja,
146/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. mellékletének III/2.3 pontja,
397/2005. (X.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
428/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
44/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja,
49/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
159/2006. (V.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
211/2006. (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
222/2006. (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
264/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja,
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284/2006. (XI.30.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
304/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 1/c. pontja,
305/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-104/2006. (XI.30.) sz. közgyűlési határozat
Z-130/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
3/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
6/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
6/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
7/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 1/b. pontja,
8/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
8/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
10/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
11/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
13/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
14/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontja,
27/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
28/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
29/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat
31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
32/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 8/c., 8/d., 9. pontja,
34/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1/b., 2/b. pontja,
35/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
36/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2., 3., 4. pontja,
36/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja,
37/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja,
Z-1/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-2/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja,
Z-3/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja,
Z-10/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül:
- 49/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 211/2006. (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 222/2006. (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 304/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 1/c. pontját,
- 305/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-130/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 3/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 6/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 7/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 1/b. pontját,
- 8/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 8/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 11/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 13/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- 14/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3., 4. pontját,
- 27/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 28/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
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- 31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából az „és felhatalmazza a polgármestert
az aláírására. Felelős: Szalay Ferenc polgármester, Határidő: 2007. február 28., A határozat
végrehajtásában közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- 32/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 8/c., és 8/d. pontját,
- 34/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 1/b., és 2/b. pontját,
- 35/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- 36/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2., 3., 4. pontját,
- 37/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozatból az 1. pontra vonatkozó határidőt,
- Z-1/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- Z-3/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
- Z-10/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a „Felhatalmazza a Polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére, a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására. Határidőa
pályázati felhívás közzétételére: 2007. február 26., Felelős: Szalay Ferenc polgármester, A
határozat végrehajtásában közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásában a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrész
hatályon kívül helyezi.

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

Határozatok száma: Új határidő:

146/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 2. sz.
mellékletének III/2.3 pontja,

2007. szeptember 1.

44/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja, „folyamatos”

Z-104/2006. (XI.30.) sz. közgyűlési határozat 2007. április 30.

284/2006. (XI.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja „a városfejlesztési koncepció, valamint
a gazdasági program elfogadását

követőközgyűlés időpontja”

6/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja 2007. április 30.

10/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja „évente a költségvetési rendelet
elfogadása”

29/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2007. április 30.

32/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 9. pontja 2007. június 30.

Z-2/2007. (I.15.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja 2007. április 30.
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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

XXVIII. napirendi pont:

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

Szalay Ferenc: Kérte a határozati javaslatot a következő5. ponttal kiegészíteni „Szolnok
Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tűzvédelmének
Korszerűsítéséért Alapítvány támogatására 60.000,-Ft-ot biztosít.” Kérte a kiegészítést a
határozati javaslat részének tekinteni.

A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

K é r d é s:

Dr. Bozó Andrea: Szabó István alpolgármester március 10-én részt vett a Megyei Jogú
Városok Szövetségének Közgyűlésén. Kérdése: milyen a Szolnok városra kiható megbeszélés
történt? Dr. Kállai Mária alpolgármester február 25-28-án részt vett a Német-Magyar
Iskolafejlesztési Államközi projektben az Oktatási és Kulturális Minisztérium felkérésére.
Kérdés: milyen témáról volt szó?

Szabó István: tizenegy napirendi pont megtárgyalására került sor. A kormány képviselői is
megjelentek a közgyűlésen az egyes napirendi pontok előterjesztőjeként. Kiemelve néhány
napirendi pontot tájékoztatta a közgyűlést, hogy elsőnapirendi pont volt „Európa kulturális
fővárosa”. Az előterjesztőPécs polgármestere volt. Az előkészítéssel kapcsolatos prezentációt
mutatták be. A második napirendi pont a „Második Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a
Megyei Jogú Városban.” A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kormánybiztosa volt az előadó,
valamint a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, akik a lehetőségeket igyekeztek felvázolni. A
pályázatok kiírása folyamatban van és ismételten 8 milliárd eurós összegről volt szó 2007-
2013 között a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összefüggésben. A harmadik napirendben a
„Kulturális Alapú Városfejlesztési Program”-ról esett szólt, ezen belül nagyvárosi
színházakról, a negyedikben „Környezet és energetikai program”-ot ismertette a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szakállam Titkára. Hulladék és
környezetgazdálkodási témával foglalkoztak még. Nyolcadik napirendi pontban a „Helyi
önkormányzatok Európai Uniós támogatásának fogadási lehetőségei”, 10 napirendi pontként
„Közigazgatási Reform”-ban az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter és 11.
napirendi pontként pedig – „E-közigazgatási témája” volt.
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy Alapszabály módosítása is napirendként szerepelt. A
szervezeti felépítés módosítására, illetve a különbözőbizottságok vezetőinek megválasztására
került sor, melyet ismertetett. Az ismertetésben külön kiemelte, hogy a Megyei Jogú Városok
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szervezetének a Jegyzői Kollégium Vezetője Dr. Szakali Erzsébet jegyzőlett kinevezve,
melyhez gratulált.

Dr. Kállai Mária: A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a német állam nagyon
fontosnak tartja a Magyarországon működőoktatási intézményekben a két-tannyelvűoktatás
eredményességét.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor
jelenlévőképviselők száma: 22 fő– 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
meghozta a következőhatározatot:

70/2007. (III.29.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztató tudomásul vételéről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § és a 9. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Tudomásul veszi a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót.

2./ A Dr.Boros Ottó Alapítványnak 50.000.- Ft támogatást biztosít a 2007. évi sport
szakfeladat terhére a Fokvárosban megrendezendőnemzetközi gyermek vízilabda tornán való
részvétel utazási költségeinek támogatására.

3./ A Szolnok Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésében jóváhagyott Humán
szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények, felnőttoktatásból
799.600,- Ft támogatást biztosít az Integrált Oktatásért Alapítvány, a Dr. Hegedűs T. András
Alapítványi Szakiskola, Középiskola, Esti Általános Iskola és Kollégium fenntartója részére.
Az összeg az önkormányzat és az alapítvány között létrejött Közoktatási Megállapodás
szerinti, a 2006/2007-es tanévre esőtámogatás 2. része.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződés alapján 54.000.- Ft támogatást biztosít a
Mosolygó Kórház Alapítványnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban ápolt

gyermekek számára április és május hónapban 18 alkalommal (minimum hetente kétszer) programok
megszervezésére.

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tűzvédelmének
Korszerűsítéséért Alapítvány támogatására 60.000.- Ft-ot biztosít.

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
Határozattal érintettek a Polgármesteri Hivatal Igazgatóságai által
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Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött 17 óra 16 perckor.

Szalay Ferenc
polgármester

Dr. Szakali Erzsébet
jegyző


