
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének  2007. szeptember 27-i munkaterv 
szerinti n y í l t üléséről

H e l y e : Városháza díszterme

Jelenlévő képviselők:  Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos,  Bozsányi István,  Dr. Bozó Andrea, 
Csala Sándor Péter, Csák László, Dr. Füle István, Ferenczné Teleky Éva, Hegmanné Nemes 
Sára, Jánosiné Dr. Bene Ildikó, Kerék Gyula, Dr. Kállai Mária, Dr. Kovács László, Dr. Nemes 
András, Palla Béla,  Pálmai  László,  Dr. Póta Sándor, Radócz Zoltán,  Szabó István,  Szalay 
Ferenc, Dr. Szegedi Károly, Tasnádi Zoltán, Tóth Ferenc, Tóth Istvánné, Vörös Ádám (25 fő)

Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: 
Dr. Nagy Rózsa és Dr. Tóta Áron képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Szakali Erzsébet jegyző

Érdeklődő állampolgár: 3 fő

XII. napirendi pont tárgyalásánál megjelent:  Dr. Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezetének vezetője
XVIII. napirendi pont tárgyalásánál megjelent: Harcsa Béla, cégvezető
XXIII. napirendi pont tárgyalásánál megjelent:  Makai István,  a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  Építészek  Kamarája  elnöke,  valamint  Vécsey  Tamás,  a  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Építészek Kamarája Tervpályázati Bizottság elnöke

A polgármesteri hivatal részéről az igazgatóságok képviseletében az ülésen megjelent:
Dr.  Urbán Ildikó  szaktanácsadó,  Hegedűs  János  Műszaki  Igazgató,  Kéri  József Gazdasági 
igazgató,  Szutorisz-Szügyi  Csongor  Humán  és  Városfejlesztési  igazgató,  Pataki  Ferenc 
önkormányzati  főépítész,  Dr.  Versitz  Éva,  Romhányi  Beáta,  Fodor  György,  Dr.  Lédeczi 
Barnabás, és Dalocsáné Terenyei Ágnes, Ráczné Terenyei Márta osztályvezetők

Az ülésen a szervezési osztály részéről jelen volt és a jegyzőkönyvet vezette:  
Kissné Vincze Erzsébet vezető-főtanácsos, Bajári Teodóra vezető-tanácsos

Szalay  Ferenc köszöntötte  a  megjelenteket,  majd  megállapította,  hogy  a  közgyűlés 
határozatképes, 24 fő képviselő van jelen.

Köszöntötte Csonka Lászlót, a GLOBOMAX területi értékesítési vezetőjét, aki az új műszaki 
berendezések használatát ismertette. 

Ismertette,  hogy  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  szerint  a  pótlólagosan  megküldött 
előterjesztések,  határozati  javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét  (jegyzőkönyv  1.  sz. 
melléklete), valamint az ülés előtt kiosztott nyílt ülési előterjesztések és egyes napirendekhez 
még szükséges anyagok  jegyzékét (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a képviselők megkapták. 



Tájékoztatta  a  közgyűlést,  hogy  a  kiküldött  meghívóban  szerepelt  az  Országos 
Labdarúgópálya Létesítési Programmal (OLLÉ) kapcsolatos 68/2007.(III.29.) sz. közgyűlési 
határozat hatályon kívül helyezésére és  műfüves pálya létesítésére vonatkozó előterjesztés, 
melyet a kiosztott napirendi javaslat nem tartalmaz. 
Ennek oka: A Sportcentrum Kht.  és  az Önkormányzat  között  két  megállapodás  is  van a 
működéssel  kapcsolatosan.  Az  egyik  egy  bérleti  szerződés  a  területhasználatra  és 
hasznosításra  melyet  mindenképpen  módosítani  kell. A  másik egy  megbízás  közhasznú 
tevékenység ellátására, melyet szintén érdemes a beruházás kapcsán felülvizsgálni.
A tárgyalás időpontja: az októberi munkaterv szerinti ülés.
 
A közgyűlés napirendjeinek pontos címeit, illetve sorrendjét az ülés előtt kiosztott határozati 
javaslat tartalmazza. 

Ugyancsak kiosztásra került a munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslat.
A munkatervben szereplő napirendek közül
- A 2007. szeptember 27-i nyílt ülés napirendjei közül javasolta törölni és a 2007. december 
13-i  munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülés napirendjei közé felvenni:
 Előterjesztés a kommunális  célú távhő- és melegvíz-szolgáltatás legmagasabb díjára című 
napirendi pontot
Indoka: Az  előterjesztést  a  szolgáltatóval  történt  egyeztetés  alapján  a  december  havi 
közgyűlésen  tárgyalják,  mivel  előtte  szükséges  a  kommunális  célú  távhő-  és  melegvíz 
szolgáltatásról  szóló  41/2005.  (X.28.)  KR.  rendelet  módosítása,  melynek  tárgyalására  az 
október havi közgyűlésen kerül sor.
 
 -  Szintén a 2007. szeptember  27-i  nyílt  ülés napirendjei  közül  javasolta  törölni   határidő 
megjelölése nélkül:
Előterjesztés  a  Roma  Kulturális  és  Oktatási  Központ  létrehozására  vonatkozó  napirendi 
pontot
Indoka:  Az előterjesztő Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat vázlatos elképzeléseket 
dolgozott ki a Roma Kulturális és Oktatási Központ létrehozására és működtetésére. 
A  program  megvalósítására  a  Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  koordinálásával 
munkacsoport jött létre.
A program teljes kidolgozásához szükséges további szakemberek bevonása. 

Dr. Füle István jelezte, hogy a képviselők előtt lévő új számítógépeken a napirendi pontok 
jelentős része nem található meg.

Radócz Zoltán átgondolásra  javasolta  a  kommunális  célú távhő-  és  melegvíz-szolgáltatás 
legmagasabb  díjára  című  napirendi  pont  tárgyalásának  decemberi  időpontját,  ugyanis  a 
díjmegállapításokra vonatkozóan a korábbi években november hónap volt kijelölve azzal az 
indoklással, hogyha a szolgáltatóval vita merülne fel, akkor az még egyeztethető. Javasolta a 
december hónap helyett a november hónapot szerepeltetni a munkaterv módosításában. 

Szalay  Ferenc elfogadta  Radócz  Zoltán  jelzését,  így  az  ismertetett  napirendi  pont 
tárgyalására november hónapban kerül sor. 
Kezdeményezte a kiosztott határozati javaslat elfogadását az általa elfogadott módosítással.

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 24 fő - 24 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 
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201/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2007. II. félévi munkatervének módosításáról

Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló 
többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a közgyűlés 2007. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 143/2007. (V.31.) számú 
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A 2007. szeptember 27-i nyílt ülés napirendjéből törli és a 2007. november 22-i nyílt 
ülés napirendi pontjai közé felveszi:
Előterjesztés  a  kommunális  célú  távhő-  és  melegvíz-szolgáltatás  legmagasabb díjára  című 
előterjesztést. 

2.) A 2007. szeptember 27-i nyílt ülés napirendjéből határidő megjelölése nélkül törli.
Előterjesztés a Roma Kulturális és Oktatási Központ létrehozására című előterjesztést. 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző

                       Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Képviselők, helyben

Ezt követően javaslatot tett a kiosztott napirendek tárgyalására, azok sorrendjére.

Szalay  Ferenc megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

202/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  2007.  szeptember  27-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  a  és  b.   pontja  alapján elfogadja  a  2007.  szeptember 27-i 
munkaterv szerinti ülésének napirendjeit, azok sorrendjét és az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Nyílt ülésen:
1.) Tájékoztató Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

2.) Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet 
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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3.) Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.(XII.19.) KR. rendelet módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

4.) Önálló indítvány Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Szervezeti  és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.(XII.19.) KR. rendelet módosítására
Előadó:  Tóth Ferenc képviselő

5.) Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

6.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító 
okiratának módosítására 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

7.) Előterjesztés  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Alapító  okiratának és  Társulási 
megállapodásának módosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

8.) Előterjesztés a 165/1999 (X.14.) sz . közgyűlési határozat 40. sz. mellékletét képező „Liget 
Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó Otthona  és  Nappali  Intézménye  Alapító 
Okiratának módosítására 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

9.) Előterjesztés az önkormányzat költségvetési intézményeinek magasabb vezető beosztású 
dolgozói  vezetői  pótlékának  mértékéről,  valamint  a  címadományozás  rendjéről  szóló 
 21/1994. (VI.10.) KR. rendelet módosítására
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

10.) Előterjesztés pályázat a Tárcaközi Bizottságnak a létszámcsökkentésből adódó támogatás 
megigénylésére
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

11.) Előterjesztés  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és  a  VE-GA Gyermek  és 
Ifjúsági Szövetség közötti együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

12.) Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Önkormányzat,  Szolnok  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata,  valamint  a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodásra
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

13.) Előterjesztés  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  és  SZMJV  Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata között létrejött, a Szolnok, Móra F. út 9. sz. alatti rendelő, orvosi 
ügyelet  céljára  használt  helyiségeire  vonatkozó  használati  szerződés  módosításának 
jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

14.) Beszámoló a szociális nyári gyermekétkeztetésről
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester
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15.)  Előterjesztés  a  Verseghy  Ferenc  Gimnázium  tornatermének  felújítása  elnevezésű 
beruházás költségvetésének módosítására megnövekedett összegű saját forrás biztosítására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

16.) Előterjesztés a kistérségi szociális és gyermekjóléti ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 

17.) Előterjesztés a Szolnok, Városmajor u. 14. sz. alatti raktárhelyiség jelképes ellenértékű 
bérbeadására   
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

18.) Előterjesztés  a  Szolnok  Televízió  Zrt.  struktúra  váltására  irányuló  kiegészítő 
támogatására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

19.) Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  történő 
tárgyi eszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésére 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

20.) Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének 
átalakításáról szóló 186/2007.(VIII.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

21.) Előterjesztés az 57/2007. (III.29.) közgyűlési határozat módosítására 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

22.) Előterjesztés „Szolnok a Tisza Fővárosa-Termálfürdő és Rekreációs Központ” kiemelt 
projektként történő benyújtására és az önerő biztosítására

23.) Előterjesztés a Tiszaligeti Termálfürdő építészeti-műszaki tervpályázatának kiírásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

24.) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
  Dr. Szakali Erzsébet jegyző

25.) Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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Zárt ülésen:
26.) Előterjesztés  a  "Jász-Nagykun-Szolnok  Megye  Tudományáért”  Közalapítvány  alapító 
okiratának módosítására és a kuratórium elnökének és tagjainak  megbízására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja1

27.) Tájékoztató  Szolnok  város  távhőrendszerei  üzemeltetésére,  karbantartására  és 
fejlesztésére kötött koncessziós szerződés teljesítéséről 2006. január 1-től – december 31-ig 
terjedő időszakban
Előadó: Szabó István alpolgármester 
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja2

28.) Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. és a Higi Papírsoft Zrt. közötti, közművesítéssel 
kapcsolatos ügylet jóváhagyására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

29.) Előterjesztés  a  Szolnoki  Ipari  Park  Kft.  által  kötött  hitelszerződésekkel  kapcsolatos 
kezességvállalásra
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
 (Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

30.) Előterjesztés Szolnok, Thököly út 8525/1, 8525/2, 8526, 8527, 8528/1 hrsz-ú Magyar 
Állam tulajdonában és  a  Honvédelmi  Minisztérium kezelésében  lévő földrészletek,  a  volt 
Gábor  Áron  és  Fürst  Sándor  laktanyák  önkormányzati  tulajdonba  kerülése  érdekében 
szükséges feladatok meghatározásáról    
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

31.) Előterjesztés  a  szolnoki  11144/1  hrsz-ú  beépítetlen  terület  megnevezésű  8195  m2 
nagyságú ingatlan megvásárlására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

32.)  Előterjesztés a Szolnok, Templom u. 15. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 4., fsz. 6. sz. alatti „lakás” 

1A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást  igénylő 
személyi  ügy  tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik  bele;  továbbá 
önkormányzati,  hatósági,  összeférhetetlenségi  és  kitüntetési  ügy,  valamint  vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

2  A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés  és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
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megnevezésű  ingatlan  valamint  a  fsz.  7.  sz.  alatti  „üzlethelyiség”  megnevezésű  ingatlan 
pályázati eljárás keretében történő elidegenítésére 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

33.) Előterjesztés  a  Szolnok,  793/1  hrsz-ú  13.046  m2  nagyságú  ingatlan  megvásárlására 
benyújtott pályázat elbírálására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

34.) Előterjesztés a Szolnok, Abonyi úti használtcikk piac területét képező 15702/10 hrsz-ú és 
15702/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

35.) Előterjesztés  a  Szolnok,  1428/31  hrsz-ú  ingatlan  elidegenítéséről  szóló  adásvételi 
szerződés módosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

36.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú helyiségek csoportosításának, zónásításának és 
bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

37.) Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
(Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja)

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

Dr. Kállai Mária alpolgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
A képviselők helyben 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy az ülésre interpellációt nyújtott be Tóth Ferenc, napirendi 
pont előtti kérdést pedig Palla Béla, Tasnádi Zoltán, Kerék Gyula,  Dr. Füle István, Dr. Póta 
Sándor, Pálmai László, Radócz Zoltán, Bagdi Sándorné, Bozsányi István képviselők.
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Tóth  Ferenc  ismertette  interpellációját:  „Ismeretes,  hogy  jogszabályi  okokból  2008. 
december 31-ig a szabványoknak nem megfelelő játszótereket le kell bontani, illetve újakat 
kell építeni. Ezen okból Szolnokon a meglévő mintegy 59 köztéri játszótér közül 29-et kell a 
városnak  teljesen  újjáépíteni.  Ez  a  program  a  játszótér  építési   program  keretében  már 
elindult.  Az  eddig  elkészült  játszóterek  kivitelezésével  kapcsolatban  számos  lakossági 
visszajelzés  érkezett  elsősorban az  új  létesítmények  minőségével  a  hiányos  biztonságával 
kapcsolatban, mely kifogások között olyan veszélyes is van, mint az elkészült hinták előtt és 
mögött a gyermekeket védő biztonsági korlát hiánya. Közismert az a körülmény, hogy mivel a 
kisgyermekek  nem tudják  teljes  körűen  felmérni  a  terepet,  óhatatlanul  előfordul,  hogy  a 
futásba belefeledkezve beszaladnak a visszacsapó hinta vonalába. Ez súlyos sérüléseket okoz, 
- legtöbbször kifejezetten fejsérüléseket. Az új játszóterek kivitelezési költségeire átlagban 6 
millió forintot számított a város, - és ennyit terveztek - miközben a Tisza-parti létesítmény 
eddig 12,8 millió, a Botár I. úti az információnk szerint mintegy 8 millió forintba került. A 
lakosság részéről jogos az elvárás, hogy a nem kevés ráfordításból arányosan jó minőségű, és 
biztonságos  játszóterek  létesüljenek  a  városban.  Az  interpellációm  lényege,  tehát  egy 
hiányosságra,  vagy  problémára  való  felhívás  és  azt  javaslom,  hogy  a  játszótér  építési 
programban az érintettekkel újra áttekinteni a helyzetet, értékelni a felmerülő problémákat, és 
amennyiben lehetséges a Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok bevonását a programba, amely 
akár a kivitelezés, akár a minőségi kifogásokra időben tudna jelzést adni. A cél az, hogy a 
későbbiekben is megépülő, de a már most megépülőknél is korrigáljuk ezt a hiányosságot. 
Igen is kell  a hinták előtt  – mögött  korlát.  Fontos, hogy gumi aljzattal  lássák el  ezeket  a 
veszélyes esések helyszínét és nem pedig murvával, amely a visszajelzés szerint igen komoly 
sérüléseket okoz a gyerekeknek. Kérjük, hogy az érintettek jöjjenek össze, tekintsék át ezt a 
problémát, és reméljük, hogy a jövőben korrigálhatók ezek a hiányosságok.”

Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a szabvány előírásainak 16 db játszótér felel meg 
Szolnokon. 9 játszótér esetében átépítéssel, bővítéssel oldották meg a problémát. 34 játszótér 
kapcsán kell teljes újjáépítést elvégezni. Az új játszóterek minden szabványnak megfelelnek. 
Nem felel meg a valóságnak, hogy kifogásolható a minősége a felújított, vagy újonnan épített 
játszótereknek.  Ez a  probléma csak azoknál  a  játszótereknél  fordulhat  elő,  ahol  még nem 
történt meg a felújítás. Megvan az a koncepció és elképzelés – ami már volt is a közgyűlés 
előtt – ami alapján tovább kell menni. A 34 játszótér felújítása és ujjáépítése mintegy 350 
millió forint, az előzetes tervek szerint. A Nagycsaládosok Egyesületét meg lehet kérdezni, 
hogy  mi  a  véleményük  a  játszóterek  minőségéről,  de  ilyen  alapon  nagyon  sok  másik 
egyesületet is meg kellene kérdezni. Elsősorban az óvodaigazgatóságok véleményét szeretné 
megismerni,  akik  a  legtöbb  gyermekkel  foglalkoznak.  A  véleményektől  függetlenül  a 
szabványokat,  előírásokat  mindenféleképpen  be  kell  tartani.  A  Gazdasági  és  Közlekedési 
Minisztérium is ellenőrzi az elvárások teljesítését. A Tisza-parti játszótér kapcsán és a murva 
használatával  kapcsolatban elmondta,  hogy természetesen  a gumiszőnyeg-borítás is  egy jó 
megoldás, de a murva és a kiskavicsborítás is szabvány. Komoly sérülésekről egyébként még 
nem hallott. Az interpellációban nem volt benne, de egy nagyon fontos része kell hogy legyen 
a  játszótér-építésnek,  ez  pedig a játszótér  bekerítésének szükségessége.  Ennek a  pénzügyi 
forrása megvan. 

Tóth Ferenc:  Felhívta a figyelmet, hogy a szabvány előírások egy minimum követelményt 
jelentenek és a jelenlegi visszajelzés nem arra vonatkozott, hogy a játszóterek nem szabvány 
szerint  épülnek,  hanem arra,  hogy a felhasználók olyan  igényt  fogalmaztak meg,  amelyek 
talán a szabályon túlmutatóak,  de ugyanakkor mindenkinek az érdeke. Az interpellációban 
utalt a hinták előtt és mögött a gyermekeket védő biztonsági korlát hiányára. 
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Ezzel  kapcsolatban  kérte,  hogy a  hivatal  vizsgálja  felül,  hogy a  korlátokat  meg  lehessen 
építeni, amelyet szabvány sem tilt. 

Szalay Ferenc szavazást rendelt el a válasz elfogadásáról és megállapította,  hogy Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 25 fő - 23 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

203/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Tóth Ferenc képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet 30. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Tóth  Ferenc  2007.  szeptember  27-i  munkaterv  szerinti  közgyűlésre  benyújtott 
interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadja. 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Képviselők, Helyben

A benyújtott napirend előtti kérdések ismertetésére kerül sor. 

Palla  Béla:  „A  Városmajor  úton  megvalósuló  sorház  építése  sok  nehézséget  okozott  a 
környék lakóinak. A közlekedési nehézségek, a gyalogos forgalom korlátozása, a felhordott 
sár,  a  zajártalom  mindennapi  problémáin  túl  az  építkezés  során  a  kiásott  árkok,  a  nagy 
tengelynyomású  tehergépkocsik  tönkretették  a  környezetet  és  a  járdát.  Az  építő 
kivitelezésében befejezéshez közlekedik a környezet parkosítása, rendbetétele,  a ház körüli 
díszburkolatú  utak  kialakítása.  A  közművek,  kábelhálózatok  kiépítése  már  megtörtént, 
további útbontás nem várható. Kérdésem, hogy mikor lehetséges az érintett útszakaszon az 
önkormányzat  kezelésében  lévő,  az  építkezés  során  használhatatlanná  vált  járdaszakasz 
felújítása? A lakossági panaszok azt mutatják, hogy főleg az idős emberek nehezen tudják 
megközelíteni a mindennapos bevásárlás színhelyéül szolgáló boltot.”

Szalay Ferenc:  Az építési  engedély kiadásához útkezelői hozzájárulás tartozik,  amiben az 
van megfogalmazva, hogy „a járdát az építkezés befejezéséig újszerű állapotba kell hozni, és 
a  gyalogos  közlekedés  részére  átadni  a  folytonosságot  biztosítani  köteles  a  beruházó.” 
Szeptember 25-én helyszíni bejárás szervezésére került sor, ahol megállapítható volt, hogy a 
járda valóban nem járható.  A napokban meg fogják építeni  a járdát olyan állapotba,  mint 
amilyen az építkezés előtt volt. Az említett járda a járdafelújítási programban is szerepel.

Palla Béla elfogadta a választ.
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Tasnádi Zoltán: „Tavasz folyamán tettem már fel napirend előtti kérdést a Széchenyi István 
körúton száguldozó gyorshajtók  megfékezését  illetően.  Szolnok legnagyobb városrészében 
komoly  veszélyforrást  jelentenek  az  útszakaszt  versenypályának  tekintő  autósok  és 
motorosok. Kérdésem: hol áll most az ügy? Milyen megoldásokat lát a kérdés rendezésére 
Polgármester úr?”

Szalay Ferenc:  A fekvőrendőr elhelyezése a problémát nem oldja meg. Ezért jelzőlámpás 
átkelőhelyek kialakításán gondolkodnak a Széchenyi lakótelepen, így a zebrák jelzőlámpákkal 
lennének  ellátva.  A költségeket  ehhez  biztosítani  kell,  ami  kb.  5-5  millió  forint  egy-egy 
átkelőhely  esetében.  Minden  más  megoldás  csak  köztes,  ami  tulajdonképpen  a  probléma 
„elkenését” jelentené. 

Tasnádi Zoltán elfogadta a választ.

Kerék Gyula:  „A II.  Rákóczi  Ferenc Általános  Iskolában a  mai  napig nincs olyan  külön 
tornaterem, amely alkalmas lenne arra, hogy a nemzeti alaptantervnek megfelelő testnevelési 
órák folyjanak. 
Igaz, hogy az iskola főépületében van egy kis tornaszoba, ahol alaptestmozgásokat el tudnak 
végezni a diákok, de a normál testnevelés órához más intézmény tornatermét  kell igénybe 
venni - Bajcsy Zs.úton -, amely az órarend kialakításánál is gondot okoz.  Mindezek mellett 
az iskolából több élsportoló kerül ki, illetve mind úszás, mind judó tekintetében utánpótlás 
bázist  képviselnek,  tehát  elég magas  szinten  folyik  a szabadidősport,  illetve  az utánpótlás 
sport képzése és rengeteg élvonalbeli sportoló is kikerül innen Kérdés: Van-e arra lehetőség 
Polgármester úr szerint, hogy  belátható időn belül felépüljön  egy különálló tornaterem a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.” 

Szalay Ferenc reményét fejezte ki, hogy belátható időn belül épül tornaterem a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában. Az AXIS Kft. már a terveket el is készítette, melyet a Tervtanács 
is  véleményezett,  aki  a  homlokzat  újragondolását  javasolta.  A Tervtanács  javasolta  a  terv 
kiegészítését  és  engedélyezés  előtt  ismételt  tervtanácsi  véleményezését.  Hangsúlyozta, 
pályázati pénzhez jutás lehetőségét, valamint olyan vállalkozói források lehetőségét is keresni 
kell,  amellyel  az  építési  módszer  itteni  alkalmazásával  megépíthetik  a  tornatermet. 
Tulajdonképpen forrás kérdése az egész.  A kérdésben elhangzott  az „egy kis tornaszoba”. 
Ezzel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  valóban  nem  felel  meg  a  tornaszoba  a  tornaterem 
követelményeinek, de alapterületét tekintve 157 m2-ről van szó. A feltett kérdés azért is jó, 
mert  elterjedt  a  városban,  hogy  az  önkormányzat  be  fogja  zárni  ezt  az  iskolát. 
Megnyugtatásképpen elmondta, hogy ilyen terv nincs. 

Kerék Gyula  köszönettel vette a választ és örömét fejezte ki azért, hogy az önkormányzat 
keresi  annak lehetőségét,  hogy ennek a  patinás  iskolának a  jövője  még  jobban biztosítva 
legyen,  illetve az egyéb kiegészítő  tevékenysége még jobban fejlődjön a belvárosi  diákok 
érdekében. 

Dr. Füle István hangsúlyozta,  hogy a kérdése felétételezés,  hiszen ez papíron nem tudott 
egyértelműen  érvényesülni.  „A  Mikszáth  közben  egy  garázs  építését  tervezik,  -  a  lakók 
információja  alapján  -  amely  négy  fa  kivágásával  járna  együtt.  Az  ott  lakók  komoly 
tiltakozása kíséri ezt az akciót.  Olyan helyen épülne ez a plusz garázs, ahol tulajdonképpen 
hely sincsen, a járda egyrészét is elfoglalná. A másik probléma, hogy ugyanott egy  garázssor 
építését tervezi a garázsszövetkezet, amely önkormányzati tulajdonú földteürleten építené ezt. 
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Szintén konkrét  megkeresések során derült  az ki,  hogy már nem lehet  igényelni  területet, 
ahova a felépítményt fel lehet építeni, mert hogy az összes el lett adva. Tudomásom szerint 
ilyen értékesítés a garázsszövetkezet részére nem történt. Önmagában kérdés az is, hogy a 
garázsszövetkezet  honnan  vesz  egy  ilyen  információt,  hogy  Ő  esetleg  majd  az 
önkormányzattól  megvehet,  vagy  hozzájut  egy  ilyen  területhez.  Kérdéseim:  Van-e  olyan 
elképzelés, hogy az ott lévő területet értékesítik garázsépítés céljából? Ha igen, akkor milyen 
formában?”

Szalay  Ferenc:  „A Szolnok,  Mikszáth  köz  területén  a  4124/2 hrsz-ú ingatlanon  található 
jelenleg  garázsok,  amely  földrészlet  a  Szolnoki  Garázsépítő  és  Fenntartó  Szövetkezet 
tulajdonában van. A vételi szándékát a szövetkezet az önkormányzati tulajdonú 4124/1 hrsz-ú 
földrészletből mintegy 500 m2 területrészre a meglévő garázstelkükhöz telek-kiegészítésként 
történő csatolással 2007. július végén nyújtotta be, amely kérelméhez mellékelte – az általuk 
felkért  földmérő által  készített  – a telek-kiegészítésre vonatkozó változási  vázrajzot.  Ezzel 
egyidejűleg  telekalakítási  eljárást  indított  az  Építéshatósági  Osztálynál.  Az  önkormányzat 
érintettsége  folytán  eljáró  hatóság  –  Ujszász  város  jegyzője  –  kijelölésére  került  sor.  A 
társhatóságtól  kapott  tájékoztatás  szerint  a  telekalakítási  eljárást  felfüggesztették,  mert 
jóváhagyásra több szempontból nem alkalmas változási vázrajzok készültek. 
Egyéb építéshatósági eljárás nincs folyamatban.  A kezdeményezett  telekalakítás a hatályos 
településrendezési tervi előírásoknak megfelelően, a vállalkozói vagyontárgyak elidegenítése 
a  mindenkor  hatályos  vagyonrendelet  szerint  történik.  A fakivágási  engedélyre  vonatkozó 
kérelmet  az  építési  engedélyezési  eljárás  lefolytatása  alatt,  vagy  azt  követően  van  mód 
elbírálni. Jelenleg ilyen kérelem nem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz.”

Dr. Füle István megköszönte a választ. 

Dr.  Póta  Sándor:  „Több  éves  probléma  a  Mátyás  király  út  és  a  Nagy  Imre  körút 
nehézgépjármű-forgalma.  Az  ott  élők  mindennapjait  nagyon  megkeseríti  a  házak  előtt 
elhaladó nehézgépjármű-forgalom. Egy évvel ezelőtt szó volt már arról, hogy minél előbb a 
gépjárműforgalmat kitereljük a Nagysándor útra. Minél előbb ezt a dolgot meg kellene oldani, 
annál is inkább, hogy a városon belül is forgalomrendezések lesznek és ez már tűrhetetlen. 
Szeretném tudni, hogy mivel az út már megvan, hogy erre mikor kerül. Kérdésem: történtek-e 
lépések  arra,  hogy  ez  a  helyzet  megváltozzon,  s  ha  igen,  akkor  mikortól  lehet  ismét 
nyugalmuk az említett utcák lakóinak.?”

Szalay Ferenc: Az önkormányzat megállapodást kötött a Magyar Közút Kht-val, mely egy 
közlekedésfejlesztési koncepció keretében ezt a programot el kell hogy indítsa. A program 
arról szól, hogy a 12 t-nál nagyobb gépjárművek 2007. szeptember 30-tól nem mehetnek a 
Mátyás kir. útra, hanem át kell menniük a Nagysándor József útra. 

Dr. Póta Sándor kiegészítve a kérdését az iránt  érdeklődött,  hogy ez vonatkozik-e a 3,5 
tonnás járművekre? Bejöhetnek-e a József Attila úton a 3,5 t járművek ?

Szabó István elmondta, hogy mindenki előtt ismert, hogy a Mátyás kir. és a Nagy I. krt 2x2 
sávos gerincút és az állami közúthálózat része. Nevezetesen a 32-es főközlekedési út városi 
szakaszáról van szó. Egy év kellett ahhoz, hogy elfogadja az út kezelője azt, hogy a Thököly 
út  –  Bajcsy  Zs.  úti  csomópontok  közötti  útszakaszról  a  12  t-nál  nagyobb  össztömegű 
járműveket kitiltsák. Az ennél kisebb járművek esetében a város és az üzletek ellátása miatt 
szükség  van  a  forgalom  engedélyezésére.  Megjegyezte,  hogy  el  kellett  készíttetni  és 
fogadtatni egy forgalomtechnikai, majd egy megvalósítási tervet. 
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Ezt  követően  kezdődhetett  meg  az  új  táblák  legyártása  és  felszerelése.  A kivitelezéssel  a 
Magyar Közút Kht. szakemberei szeptember 29-én reggel 8,0 órára elkészülnek és a jelzett 
útvonalon ettől az időponttól megszűnik a nehéz tehergépjármű-forgalom. A tranzitforgalom 
új útiránya a 4-es elkerülő szakasztól - a 32-es Abonyi úti szakasza – Nagysándor József út – 
Jászberény felé vezető 32-es út lesz. Köszönetét fejezte ki a Magyar Közút Kht.-nak és külön 
Dr.  Pintér  László  korábbi  igazgatónak  és  Kovács  Károlynak  a  jelenlegi  igazgatónak  a 
segítségnyújtásért. 

Pálmai László: „Tudomásomra jutott, hogy a Rákóczi úti Általános iskola és a vele egy 
rendszeren  működő  Dobó  úti  Óvodában  két  hétig  nem  lesz,  illetve  már  most  sincs 
gázszolgáltatás. A nyári karbantartási időszakban a gázrendszer hibájának felfedezése és az 
azt követő kijavítása nem történt meg? Információim szerint az elmúlt időszakban, például a 
tavalyi  évben  több  szülői  bejelentés  is  érkezett  a  gázszivárgással  kapcsolatban.  A 
problémának  a  mélyebb  gyökerét,  amit  szeretnék  a  kérdéssel  megfogni  az,  hogy  az 
önkormányzatnak, a város vezetésnek van-e valami vészforgatókönyve az ilyen helyzetekre 
és hogyan szeretné ezt a későbbiekben kezelni?”

Szalay Ferenc:  2007. szeptember  20-ig semmiféle  probléma a gázvezetékrendszerrel  nem 
volt.  Erről  jelzés  nem  érkezett.  Szeptember  20-án  9,00  órakor  jelezték  a  problémát  a 
hivatalba, amit a lehető leggyorsabban kezeltek is. Nagyon gyorsan helyre fog állni a rend a 
gázvezetékek  javítását  követően.  Megítélése  szerint  ennél  gyorsabban  ezt  a  kérdést  nem 
lehetett kezelni. A vészforgatókönyvre is az a válasz, hogy amikor ismertté válik a probléma, 
abban a pillanatban reagálnak is rá. 

Pálmai  László:  Megnyugtató,  hogy  a  vészhelyzetekre  is  felkészült  az  önkormányzat.  A 
Rákóczi úti Általános Iskola és a Dobó úti óvoda egy gázrendszeren működik, ezért javasolta, 
hogy a  két  intézmény leválasztását  meg kellene  vizsgálni.  Az óvoda és iskola  vezetőinek 
elsimerést és köszönetét fejezte ki azért, hogy ezt a problémát a megfelelő szinten és a legjobb 
minőségben oldották meg és urai voltak a kialakult helyzetnek. 

Radócz Zoltán: „Az Észak-alföldi Operatív Program keretében 2007. júliusában egyfordulós 
nyílt pályázati ablak nyílt meg az önkormányzati utak, és a kerékpárutak fejlesztésére. Most 
szeptemberben  pedig  az  oktatási  nevelési  intézmények  insfrastrukturális  fejlesztésének 
támogatására  lehetőséget  adó  kétfordulós  pályázati  felhívás.  A  fent  említett  első  két 
pályázatnál november 16-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és ráadásul egy fordulósak, ami 
azt jelenti, hogy engedélyezési szintű alkalmas tervekkel kell rendelkezni. Ezeknél kérdésem: 
hogyan tart az előkészítés, résztveszünk-e a pályázatokon, mikor lehet megtudni, hogy milyen 
pályázatokkal szeretnénk részt venni, hiszen november 16-ig egy közgyűlésünk lehetne még. 
A második része a kérdésemnek az oktatási nevelési intézményeknél januárig lehet benyújtani 
a pályázatokat. Kétfodulós eljárással valósul meg ennek a pályázati ablaknak az elbírálása. 
Milyen  egyeztetési  folyamatban  fogja  kiválasztani  Szolnok  város,  bevonva  a  megfelelő 
érdekképviseleteket, szakembereket, hogy mely intézmények felújítására szeretnék az Észak-
alföldi Régió ezen pályázati ablakához 2007-2008-ra pályázni? ”

Szalay  Ferenc:  A  kerékpárúttal  kapcsolatosan  pályázat  benyújtására  nem  került  sor,  de 
előkészítés alatt áll a Vasútállomás – Nagy Imre krt. – felüljáró – Kacsat út, Vörösmező út. 
Az oktatási-nevelési intézmények esetében a Műszaki Fejlesztési Osztály irányításával és a 
SZOLLAK Kft. bevonásával készült el az a műszaki felmérés, ami alapján 15 intézmény lett 
megvizsgálva, amiből 8 intézményt javasoltak pályázati úton való támogatásból, illetve saját 
erőből  felújításra.  Ezek  az  Építészeti,  Faipari  és  Környezetgazdálkodási  Szakközép-  és 
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Szakiskola,  a  Fiumei  úti  Általános  Iskola,  a  Városi  Kolégium,  a  Kőrösi  Csoma  Sándor 
Általános  Iskola  és  Konstantin  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény,  a  Szandaszőlősi 
Általános  Iskola,  a  Széchenyi  István  Gimnázium,  a  Jósika  úti  Óvoda és  a  Varga  Katalin 
Gimnázium.

Radócz  Zoltán  nem  kapott  választ  arra,  hogy  egyfordulós  pályzati  ablak  nyílt  meg  az 
önkormányzati  utak  fejlesztésére,  ami  speciális  ablak.  A  leállított  útfelújítási  programban 
talált  olyan  másodrendű  főutat,  belterületi  utat,  aminek  az  állapota  közepes,  vagy  rossz 
minősítést kapva alkalmas lehetne a pályzat benyújtására. Kérte, hogy erről a lehetőségről az 
önkormányzat  ne tegyen  le.  A kerékpárutaknál,  illetve  az  összes  többi  pályázati  ablaknál 
szívesen részt venne szakmai egyeztetéseken. 

Szalay Ferenc valóban nem válaszolt az útfejlesztésre, de arra be lesz nyújtva a pályázat, 
amire lehetőség nyílik. 

Bagdi  Sándorné:  „A  zártkörű  kötvénykibocsátás  volt  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének egyik legfontosabb döntése az elmúlt egy évben. A közgyűlésen a szocialista 
ellenzék részéről ezt a lépést bírálat érte, meggondolatlansággal vádolták Szolnok jelenlegi 
vezetését,  és  távolmaradásukkal,  kivonulásukkal  próbálták  megakadályzni  a  döntést. 
Városunk jövőbeni fejlesztéseinek pénzügyi alapját megteremtő lépés ugyanakkor hatalmas 
közös felelősséggel jár.  Kérdése: Polgármester úr milyen  fejleményekről  tud beszámolni  a 
kötvény kapcsán?”

Csák László: Az SZMSZ 31. § (7) bekezdése alapján, pártot érintő minősítés miatt 2 percben 
kíván reagálni az elhangzott napirend előtti kérdésre. Technikai kérdés az, hogy hitelről, vagy 
kötvényről van szó. A vége mindenképp adósság, ezért tartotta a frakció megfontolandónak, 
hogy ilyen lépést tegyen az önkormányzat. Továbbra is meggondolatlanságnak tartják, mivel 
nem ismert az, hogy mire lesz elköltve a forrás. Továbbá meggondolatlanságnak tartják azt is, 
hogy három év alatt fogja Szolnok város elkölteni 23 év fejlesztési lehetőségeit. 

Hegmanné Nemes Sára:  A kötvény felhasználásáról elmondta, hogy az 55 millió CHF az 
önkormányzat számláján június 28-án jelent meg, amely lekötésre került, illetve a kötvény 
kibocsátással elfogadott előterjesztésnek megfelelően 1,3 milliárd forint, azaz 9 millió CHF 
beforgatásra  került  a költségvetésre.  Ez augusztus hónapban történt  meg.   A kötvény 104 
millió forint kamatbevételt eredményezett, és un. határidős deviza ügyletekkel több mint 155 
millió forintot realizált vele az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy összesen 260 millió forintot 
eredményezett  a  kötvény.  Elmondta  még,  hogy  az  önkormányzat  többet  kap  a  lekötött 
pénzéért,  mint  amennyi  kamatot  kell  fizetni,  hiszen  nemzetközi  bank  nemcsak  az 
önkormányzattal  áll  kapcsolatban.  A pénz úgyan úgy működik,  mint  bármilyen  áru,  tehát 
adják-veszik.  Az  önkormányzat  pénzét  a  bank  –  lekötés  esetén  –  olyan  módon  tudja 
megforgatni, ami neki több bevételt hozhat. Ebből adódhat az, hogy 3,23%-os kamatfizetés 
mellett 7,5 % kamatot kap az önkormányzat a lekötött pénzre. A bank nem fog tönkre menni 
attól,  hogy  több  kamatot  fizet,  sőt  előfordulhat,  hogy  többet  is  kereshet  rajta,  de  az 
önkormányzat is „keres rajta”. Ez vonatkozik a deviza műveletekre is. Amikor a CHF gyengül 
az önkormányzat  átvált  forintra,  amikor  erősödik,  akkor ismét  CHF vásárlása történik.  Ez 
aktív adósságkezelési  eljárás.  A 473 ezer forintos CHF, amit  2007. szeptember  30-ig kell 
fizetni.  A kötvény és  a  költségvetés  kérdésre  elmondta,  hogy korábban el  lett  fogadva  a 
kötvény  felhasználási  üteme.  A kötvény  4  év  alatt  működésre  lesz  fordítva,  ezzel  együtt 
elindul egy konszolidációs folyamat is, a nagyobbrész pedig fejlesztési célra lesz fordítva. 
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A fejlesztési célok, elképzelések, pályázati önerők, minden esetben a közgyűlés elé fognak 
kerülni és már folyt ilyen tárgyalás a témáról. 

Bagdi Sándorné elfogadta a választ.

Szalay Ferenc: Örömmel vesz minden vitát a közgyűlésben, de megjegyezte, hogy amikor a 
kötvényről  van szó, akkor akár ki  is vonulhat  egy frakció a teremből,  amikor  meg annak 
elköltéséről van szó, akkor viszont jogot formál arra, hogy beleszóljon abba. Mint képviselő 
természetesen  beleszólhat,  mert  azért  képviselő  és  fontos  is  a  véleménye,  csak el  kellene 
dönteni, hogy mikor mit tesz és mond. 

Csák  László  az  ülés  vezetésére  ügyrendi  észrevételt  tett,  amely  arra  irányult,  hogy  ki 
utasíthatja a polgármestert arra, hogy amikor nincs lehetősége szólni, akkor ne szóljon. Az 
SZMSZ  szerint  a  napirend  előtti  kérdéseknél  a  képviselőnek  van  joga  kérdezni,  a 
válaszadónak  van  joga  válaszolni,  majd  reagálásra  van  lehetősége  a  képviselőnek.  Nincs 
összefoglalási, vitalezárási joga jelen esetben az ülés levezetőjének, a polgármesternek. 
Nem  hagyományos  vitát  lezáró,  hanem  más  jellegű  napirendről  van  szó.  Kérte  ennek 
betartását. 

Szalay Ferenc:  Jogos a felvetés, de vannak olyan alkalmak, amikor minimális idő alatt le 
lehet rendezni problémákat, és mindig az aktuális program és feladat kapcsán kezelhető. 

Bozsányi  István:  „Szolnok  város  forgalmi  rendje  jelentős  változások  alatt  áll,  ugyanis  a 
Kossuth téri rekonstrukciók nagyon nagy változásokat fognak hozni,  különös tekintettel az 
Ady Endre útra. Komoly megterhelést  fog jelenteni a forgalom az ott található épületekre, 
illetve  az  ott  lakók  életkörülményeit  is  meg  fogja  változtatni.  A  munkálatok  hamarosan 
befejeződnek. Kérdésem a következő: a város mit  kíván tenni ebben a témában felmerülő 
kérdésekre, kiemelt  tekintettel  a város legrégebbi  épületére,  amely található az Ady Endre 
úton?”

Szalay Ferenc: Olyan zöldhullám kialakítása a terv, ami lendületesen tudja átvinni a városban 
a forgalmat, hogy minél nagyobb legyen az áthaladás sebessége. Ez nem oldja meg teljesen a 
problémát,  mert  nagyobb  lesz  a  forgalom,  mint  amilyen  eddig  volt.  A  Kápolnával 
kapcsolatban elmondta, hogy tárgyalások folynak az egyházzal, a tulajdonjog megszerzését 
illetően.  Szükséges  egy  olyan  statikai  mérés,  ami  megmutatná  a  jelenlegi  állapotát  a 
Kápolnának és  ez  alapján kiderülne,  hogy mit  is  kell  tenni,  mielőbb  még komolyabb  baj 
alakulna ki. 

Bozsányi István: 2006. végén elkészült a felújítási terv, ami tartalmaz statikai véleményt is. 
Körülbelül 27 millió forintos felújításról van szó. Egy kisebb összegből, illetve társadalmi 
munkával már most lehetne annyit tenni, hogy a Kápolna környékén a felvizesedést ki lehetne 
küszöbölni,  az  érvényes  tervek  alapján.  Érdemes  lenne  ezzel  kapcsolatban  egyeztetéseket 
folytatni. 

Szalay Ferenc jogos a felvetés és a pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. 
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Bozsányi  István:  Korábban  rendelkezett  egy  felhatalmazással,  hogy  a  Kápolna  ügyeivel 
kapcsolatban intézkedhetett. Ebben az évben sajnos nem jutott el minden információ hozzá, 
de  szeretné  továbbfolytatni  az  ügyet,  amennyiben  az  önkormányzat  ismételten  megadja  a 
felhatalmazást.

Tóth Ferenc: „Az Alkotmány 44/A (1) bekezdés b./ pontja szerint a helyi képviselő-testület 
gyakorolja  az  önkormányzati  tulajdon  tekintetében  a  tulajdonost  megillető  jogokat. 
Tudomásomra jutott, hogy az egyik koncessziós társaság ellenőrzése meghiusúlt. Ez súlyosan 
sérthetné, vagy feltételezés szerint súlyosan sérti a tulajdonosi jogok gyakorlását. Arra kérném 
a  jegyző  asszonyt,  a  bizottsági  elnököt,  az  ellenőrző  bizottság,  tehát  a  kijelölt  bizottság 
jelentését, illetve az érintett koncessziós társaság vezetőinek az állásfoglalását, hogy kérem, 
hogy  értékeljük  ezt  a  kérdést,  mert  hogy  a  tulajdonosi  jogok  gyakorlását  akadályozó 
tényezőről  van szó,  akkor ez nagyon súlyosan sérti  a város érdekeit.  Amennyiben lehet  a 
következő közgyűlésen foglalkozzunk ezzel. Nem tudom technikailag erre van-e lehetőség.”

Dr. Szakali Erzsébet felkérte Dr. Szegedi Károly képviselőt – az érintett bizottság elnökét – 
hogy adjon választ, hiszen bizottsági döntésről van szó. Tájékoztatásul elmondta, hogy sem az 
Alkotmány,  sem  az  Ötv.,  sem  a  vagyonrendelet  megsértése  nem  történt  a  bizottság 
döntésével. Ebben az esetben a tulajdonosi jogok maximálisan érvényesülnek. 
A  gazdasági  társaságokra  vonatkozó  szabályok  szerint  az  igazgatóságon,  a 
felügyelőbizottságon keresztül mindenféleképpen érvényre kell, hogy jussanak azok a jogok, 
amit említett Tóth Ferenc képviselő.

Szalay Ferenc véleménye szerint ezt a kérdést a bizottsági ülésen kell megbeszélni.

Dr. Szegedi Károly válaszában elmondta, hogy az ellenőrzést végző bizottsági tag nem tudta 
dokumentálni  azt,  hogy  milyen  tevékenységet  folytatott,  és  hogy  miként  utasították  el  a 
helyszíni ellenőrzésre kijelölt helyről. Miután tehetetlenségi állapotba került a bizottság, úgy 
döntöttek,  hogy nem most  fogják ezt  az  ellenőrzési  feladatot  lefolytatni,  hanem majd egy 
későbbi  időpontban,  tiszteletben  tartva  az  önkormányzattal  koncessziós  szerződést  kötött 
magánvállalkozónak a magántitkaihoz való jogát. Ugyanakkor az önkormányzatnak a saját 
tulajdonához  való  jogát  is  teljes  mértékben  érvényesíteni,  védeni  kell.  Ennek  érdekében 
minden jogi eszközt igénybe kívánnak venni. 

Szalay Ferenc: A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. beszámol a közgyűlés előtt, ahol 
fel lehet teni a kérdést és kezelhető lesz a felmerült probléma. 

Csák  László:  2007.  év  tapasztalata  is  azt  mutatja,  hogy  amikor  még  a  képviselők 
rendelkeztek  képviselői  alappal,  az  nagyban  segítette  egy-egy  körzet  ott  élőinek  kisebb 
gondjainak  megoldását.  A képviselői  alap  nagyon  jó  lehetőség  volt  arra,  hogy a  nem túl 
népszerű  politika  egy  kicsit  közelebb  kerüljön  az  emberekhez.  Sajnálatos  módon  a 
költségvetési rendeletből kikerült ez a lehetőség ebben az évben. A kérdése az, hogy van-e 
tapasztalat arra, hogy célszerű lenne visszaállítani ezt a rendszert, van-e olyan megkeresés, 
amely bonyolultabbá teszi a megoldást, mintahogy volt az előző rendszerben?

Dr.  Szakali  Erzsébet:  Az  SZMSZ  mintegy  keretjelleggel  szabályozta  a  képviselőket 
megillető  jogosultságok  között  a  képviselői  alappal  való  rendelkezést,  míg  a  képviselői 
alappal való rendelkezésre vonatkozó részletszabályok kifejtése mindig az adott költségvetési 
rendeletben  kerülhet  meghatározásra.  A  képviselők  rendelkezési  joga  a  felhasználásra 
vonatkozó javaslattétel jogosultságát foglalta magába. 
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A Közigazgatási  Hivatal  úgy értelmezi,  hogy ellentétes az Ötv.-vel,  hiszen az Ötv. szerint 
döntési joga csak a közgyűlésnek, illetve szerveinek van és önmagában a képviselő nem a 
közgyűlés szerve. Átruházott hatáskör ez nem lehet. Amennyiben a képviselői alap a 2008. 
évi  költségvetésbe  visszakerül,  akkor  a  Ötv.-vel  összhangban  megfelelő,  pontos 
szövegkörnyezetbe  visszahozható  az  SZMSZ-be is.  A témában  dönteni,  csak  a  közgyűlés 
jogosult, de a gyakorlatban nem így zajlott, hanem a keretösszeg tekintetében javaslattételi 
témát, felhasználási javaslatot fogalmazott meg a képviselő eddig is. 

Szalay Ferenc végiggondolásra javasolta Csák László felvetését.  A képviselői alapnak két 
része  volt.  Az  egyik  a  kommunális  feladatra  elkölthető  500.000.-Ft.  A  másik  rész  saját 
hatáskörben  elkölthető  500.000.-Ft.  A  második  rész  jelentős  részét  nyugdíjas  klubok 
támogatására fordították. Az Idősügyi Tanáccsal sikerült olyan megállapodást kötni, ami arról 
szól, hogy a nyugdíjas klubok működési költségeit valamilyen szinten a város átvállalja, ez 
3,5 millió forint. Meggyőződése, hogy ez komoly segítség. Sok más komoly támogatottság 
mellett,  a legfontosabb a kommunális feladatok támogatása lenne. Ezzel kapcsolatban az a 
véleménye, hogy a képviselők a körzeteikben sokkal jobban utána néznek a problémáknak, 
azok megoldásainak,  hogy ha van lehetőségük kezelni  némi  forrást.  Ezt  át  kell  gondolni, 
hogyan lehet egyeztetni a Műszaki Igazgatósággal, a költségvetéssel. 
Egyetértett abban, hogy erről még beszélgetni kell, mert az is látszik, hogy intenzívebben és 
hatékonyabban  tud  működni,  ha  a  képviselők  is  szerepet  tudnak  ebben  vállalni. 
Természetesen ez pénz nélkül eléggé bonyolult. Szükséges a frakciók közötti egyeztetés is. 

Csák László  köszönettel vette mindként választ. A technikai megoldás tulajdonképpen egy 
egyeztetés  kérdése.  Örömmel  vette  tudomásul,  hogy  a  lehetőség  legalább  megmarad. 
Javasolta,  hogy  amikor  készül  a  költségvetési  koncepció,  akkor  ezzel  a  kérdéssel  már 
foglalkozzanak. 

Dr. Kovács László:  „A Kormány intézkedései nyomán kialakult helyzet miatt nagyon sok 
család nehéz helyzetbe került. Az elbocsátások, mely érintette az ÁNTSZ-t, az egészségügyet, 
az  oktatást,  a  pedagógusokat,  vagy  az  adóemelések,  vagy  a  vállalkozók  ellehetetlenítése, 
illetve a reálbér csökkenése miatt nem sorolom tovább. Egyik kiút lehet a munkahelyteremtő 
beruházásokat  Szolnokra  csábítani,  Szolnokra  telepíteni.  Egyik  kitörési  pont  a  turizmus 
fejlesztése,  melyről  ma lesz szó.  A másik  pedig a vasútfejlesztés,  ezen  belül  a  vonatgyár 
Szolnokra telepítése, Szolnokra csábítása. Ez 400 új munkahelyet biztosítana. Illeszkedne a 
város képzéséhez, hagyományaihoz és a kistérség infrastruktúrájához is főleg Szajol, Újszász 
vonatkozásában. Most volt 160 éves a szolnoki vasút. A kérdésem: számos tárgyalás után, 
engedmények megszavazása után, milyen stádiumban van ez a megállapodás? Székesfehérvár 
a jobb, vagy Szolnok?”

Szalay Ferenc: Természetesen Szolnok a jobb. A tárgyalások alapján bármelyik pillanatban 
konkrét választ is lehet majd adni erre a kérdésre. Most többet nem szeretne mondani, hiszen 
a kövekező napokban mindenki fogja tudni, hogy Stadler beruházás mikor jön Szolnokra és 
milyen feltétekkel. A tárgyalások folynak, a szerződések tanulmányozása komoly szinteken 
tart. Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ipari Parkban elfogytak a földterületek és nem lehet 
fogadni több termelőberuházást.  Ez is örömteli bejelentés, hiszen elfogyott a rendelkezésre 
állható földterület. 

Dr. Kovács László megköszönte a választ. 
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Csala  Sándor Péter:  „Szolnok legfontosabb  közlekedési  ütőere  a  Tisza  híd  vonala.  Van 
közte azonban egy olyan szakasz, ami nagyon kaotikus állapotot mutat – mentetlen felé eső 
dőledező vaskorlát, szerteálló forgalmi táblák. Ennek a rendbetétele egy nagyobb, átgondolt 
beruházást  igényelne.  Van  azonban  egy  olyan  szakasz,  aminek  a  helyrehozatala  nem tűr 
halasztást. Ez pedig a Tiszaligeti ártéri, a mentetoldali buszmegálló. Autóbusszal közlekedem 
és évek óta figyelem az itt  terebélyesedő hatalmas repedéseket. Ezek már olyan méretűek, 
hogy egy ember lába elfér benne, életveszélyes, balesetveszélyes szinte ez a terület. Van-e 
erről tudomása az illetékeseknek, s van-e ennek a kijavítására mód, mert a tél beálltával ez 
igen veszélyessé válhat?”

Szalay Ferenc köszönettel vette a jelzést. Ígéretet tett a kivizsgálásra és megnézik, hogy mit 
lehet tenni a probléma megoldására. 

I. napirendi pont:
Tájékoztató Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről 

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  ellenőrző  albizottság  kivételével  a 
közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. 

Hegmanné  Nemes  Sára  beajánlásában  elmondta,  hogy  a  2007.  évi  költségvetést  –  az 
elfogadásától  számítva  –  két  alkalommal  módosította  a  közgyűlés.  Jelenleg  a  tervezett 
költségvetési  főösszeg 22,8 milliárd  forint,  amelynek  teljesítése  június  30-al  időarányosan 
alakult. Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi adóbevételek 3,8 milliárd tervezett összegéből 
1,7 milliárd érkezett be, az állami támogatások, az intézményi és a működési bevételek is kb. 
időarányosan alakultak. Az intézmények gazdálkodása fegyelmezett volt. A kiadási oldalon 
látszik  a  tervszerűség.  A működési  kiadások a  tervezettnek  megfelelően  lettek  beállítva  a 
költségvetésbe,  illetve  nem volt  túlköltekezés.  A bevételi  oldalon  az  önkormányzatnál  az 
elmaradás már látszik, ezek pedig a vagyoni típusú bevételek, amelyek az I. félévben nem 
érkeztek meg. Az ősz folyamán lesz a pótlásra lehetőség. Amennyiben a bevétel nem érkezik 
be, akkor a következő évben lesz még lehetőség az értékesítésre. A meglévő kevés vagyonra 
vigyázni  kell.  A  felhalmozási  kiadások  az  I.  félévben  még  alacsonyak,  mivel  a  számlák 
kifizetése a II. félévre datálódik. Jelentősen befolyásolhatja még a költségvetést,  hogy 296 
millió forinttal kevesebbet kap az önkormányzat, un. jövedelemkülönbség mérséklése címén 
az  államtól.  Ez  az  adóerőképesség  számításához  kapcsolódik.  Megérkezett  a  levél  a 
Kincstártól az önkormányzathoz,  miszerint  a mínusz 300 millió forintot  be kell  állítani.  A 
kötvény eddig 260 millió forint bevételt hozott. Reményét fejezte ki, hogy ez a tendencia nem 
áll  meg,  miután  a  devizapolitikai  szabályzat  elfogadásakor  a  CIB bank un.  Szolnok Alap 
néven egy portfóliókezelési ajánlatot adott az önkormányzatnak, amellyel a kötvény jelenleg 
meglévő több mint 7 milliárd forintos összegét tovább lehet kamatoztatni,  plusz bevételek 
szerezhetők. A 206 millió forint kell, a kamatok fizetésére. A jövőbeni kamatok fizetését most 
lehet megtermelni, amikor nagyobb pénzösszeg áll rendelkezésre. A kötvény felhasználásánál 
a kötvényből ebben az évben kb. 2 milliárd forintot  működési célokra kívánnak fordítani, 
amiből  1,3  milliárd  forint  be  lett  forgatva  a  költségvetésbe.  Nem szeretné,  ha  2  milliárd 
forintnál  több  kerülne  a  költségvetésből  működésre.  Ebben  az  évben  a  kötvényből  még 
felhasználásra kerülhet a VISA, - közgyűlés által elfogadottak szerint -  azaz pályázati önerő 
biztosítása,  az  Ipari  Park pályázati  önerejének biztosítása  és  a  Kossuth tér  több mint  600 
milliós forintos fejlesztése. 
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K é r d é s e k:

Palla  Béla  első  kérdése  a  bevételek  között  a  telekértékesítéshez  kapcsolódik.  Kellően 
megalapozott volt-e a telekértékesítés tervezése, mivel csak kis mértékben valósult meg. Volt-
e valamilyen generális probléma, ami a nagy értékű telkek eladását megakadályozta. Másik 
kérdése a kerékpárúttal kapcsolatos; a Mátyás kir. út és Városmajor úti kerékpárutat érintően 
az szerepel az anyagban, hogy aktualizálásra került sor. Kérdése, hogy aktualizálás érinti-e az 
útvonalat, vagy nincs ezzel gond és ahol meg lett tervezve, ott marad a kerékpárút.

Dr. Füle István: Az anyagban az adósságszolgálatnál nem derül ki, hogy miért csak 30%-ra 
sikerült  az  I.  félévi  a  teljesítés.  Hiányzik  a  magyarázat  a  szöveges részből.  Mi történik  a 
maradék 70%-kal. A járdajavítási munkáknál az szerepel, hogy összesen 1 m2 valósult meg. 
Ezt hogyan sikerült „összehozni”?

Hegmanné  Nemes  Sára:  Palla  Béla  kérdésére  válaszolva  elmondta,  hogy  a  szandai  rét 
területére több megkeresés volt. A befektetők is kivárnak. A terület egyben való értékesítésére 
nem volt jelentkező. Meggyőződése, hogy lesz olyan terület, ami eladásra kerülhet. Példaként 
említette a majdnem jégcsarnok területét, amely közművesített is. 3-4 jelentkező volt, akiknek 
el kellett mondani, hogy csak abban az esetben vehetik meg a területet, hogy ha hozzájárulnak 
a kétszintes csomóponthoz. A többi terület esetében, - amit nem sikerült eladni - azért lett 
érvénytelen  a  pályázat,  mert  technikai  problémák  voltak.  Tehát  formai  követelményeknek 
nem  feleltek  meg,  mint  például  a  Sport  útnál  is  ez  történt.  Véleménye  szerint  a 
telekértékesítés tervezése megalapozott volt, de a nyár folyamán az élet és a gazdaság más 
reagálást  hozott.  Az  adósságszolgálattal  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  azért  kevés  a 
teljesítés, mert ilyen kevés volt. Nem kellett többet fizetni, miután az önkormányzatnak van 
meglévő  devizahitele.  Ezzel  kapcsolatban  voltak  költségek,  de  nem  merültek  fel 
nagymértékben. Évvégére valószínűleg nem éri el a 100%-ot, tehát itt lesz megtakarítás. A 
kerékpárút pénzügyi részéhez elmondta, hogy a pályázat beadásra került, de miután elég sok 
probléma  merült  fel  menetközben,  a  kerékpárút  műszaki  megvalósítását  akár  meg  is 
akadályozhatta  volna,  mivel  majdnem  az  egész  tervet  át  kell  írni.  A  minisztérium 
megkeresését, engedélyét követően történtek meg a módosítások.

Hegedűs  János a  kerékpárúttal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  említett  szakaszon 
nyomvonalváltozás  nem  történt.  Március  és  április  hónapban,  amikor  a  nyomvonal 
felülvizsgálata  megtörtént,  akkor  műszaki  tartalmi  kérdésekben  történt  változás.  2007. 
szeptember  15-vel  a  kivitelezés  megkezdődött,  mely  várhatóan  egy  hónapon  belül  be  is 
fejeződik. Az 1 m2 aszfalt számszaki elírás. 

V é l e m é n y e k:

Dr.  Füle  István:  Azzal  egyetértett,  hogy  viszonylag  fegyelmezett  teljesítésről  volt  szó. 
Ugyanakkor szerepel néhány olyan tétel, amire oda kell figyelni. Az adósságszolgálatot sem 
véletlen kérdezte, mert ha így történik, ahogy a válaszban elhangzott, akkor nincs probléma, 
de ha 100%-ot kellene teljesíteni, akkor már gond lenne. Hasonló a helyzet a felhalmozott 
kiadásoknál, ahol 30% volt az I. félévi teljesítés, ami azt jelenti,  hogy durván 1,0 milliárd 
forint  lett  elköltve  a  terv  szerint  pedig  3,6  milliárd.  A  kettő  között  2,6  milliárd  forintos 
különbség van. Ha ezt ki  akarják adni a következő félévben,  akkor ez azt  jelenti,  hogy a 
bevétel arányosan nem fog nőni, marad a 45%. A kiadási oldalon viszont lesz egy jelentős 
tétel, ami az egyensúly felborulásához vezethet. Ezekre mindenféleképpen oda kell figyelni. 
Ugyanez vonatkozik az adósságszolgálatra is. 
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Hegmanné Nemes Sára megköszönte Dr. Füle István képviselő hozzászólását. Nagyon sokat 
számolnak, hogy az évvégén hogyan lehet ezt a működési hiányt tartani. Véleménye szerint a 
tervezett  működési  hiány egyelőre  a  számaiban  is  megalapozott,  elfogadható,  amiről  nem 
beszél, az a felhalmozási kiadások elmaradása,  aminek a forrása a kötvény.  Ez azt jelenti, 
hogy ha  a  II.  félévben  is  folyamatosan  kifizetésre  kerülnek  a  beruházási  számlák,  annak 
forrása egyrészt a költségvetésben eredetileg is szerepelt, illetve a kötvény. A vagyoni típusú 
bevételek esetében meg kell vizsgálni,  hogy a vagyoneladásból származó bevételek,  annak 
ütemezését likviditás szempontjából hogyan lehet majd megoldani. Ez nagyon fontos feladat. 
Ez nem azt jelenti, hogy nincs vagyontárgy, csak nem sikerült eladni. Azok a felhalmozások, 
amelyek benne vannak, mint  például  a  Kossuth tér,  annak a forrása megvan.  A pénzügyi 
bizottság tárgyalta, és folyamatosan figyeli a témát. Reményét fejezte ki, hogy az év végéig a 
vagyoni típusú bevételek emelkedni fognak. 

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma:  25 fő -  17 igen szavazattal,  7  ellenszavazattal,  1 tartózkodás 
mellett meghozta a következő határozatát:

204/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak I . félévi teljesítéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 
79. § (1) bekezdése alapján Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi 
teljesítéséről az alábbi határozatot hozza:

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnok  város  2007.  évi  költségvetési 
előirányzatainak I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót az 1-3. sz. mellékletekkel együtt 
elfogadja.

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

Tájékoztató
Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8/2007. (II.23.) KR. rendeletében határozta meg a 
2007. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokat az év során megvalósítandó 
feladatokat, célkitűzéseket és a végrehajtáshoz kapcsolódó szabályokat. 

A  költségvetésről  szóló  rendelet  az  első  félév  során  két  alkalommal  módosult.  Ennek 
eredményeképpen a költségvetés főösszege 1.197 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az 
állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott 
saját hatáskörű előirányzat módosítások indokoltak.

19



A 2007. évi költségvetés I. félévi  bevételei (%-ban)

0,3%
1,6%

7,9%5,9% 45,9%

38,3%

működési bevételek állami támogatás vagyonhasznosítás

átvett pénzeszközök Egyéb Hitel

Az 
önkormányzat 
alapvetően három 
bevételi forrásból 
finanszírozza feladatait. 
Egyrészt  állami 
támogatásokból,  mely 
magába foglalja az állam által az 
önkormányzatok  részére 
biztosított  működési-
üzemeltetési,  valamint  a 
fejlesztési-beruházási 
feladatokhoz  kapcsolódó 
juttatásokat.  (a  normatív állami 

támogatásokat,  a  cél  és  címzett  támogatásokat,  központosított  előirányzatokat  a  normatív 
kötött felhasználású támogatásokat, a fejlesztési célú támogatásokat, a színházi támogatást és 
az  évközi,  egyes  feladatokhoz  nyújtott  állami  támogatásokat);  másrészt  az  önkormányzati 
működéssel  összefüggő  sajátos  bevételekből,  úgy  mint  a  helyi  adók,  az  illeték,  az 
intézmények által, az ellátottak részére nyújtott szolgáltatásokból származó működési (térítési 
díj)  bevételek,  a  vagyonhasznosítási  bevételek,  az  egyes  feladatok  ellátásához  kapcsolódó 
átvett  pénzeszközök;  harmadrészt  egyéb  bevételekből,  jellemzően,  az  előző  évi 
pénzmaradványból, valamint a hitelből származó bevételekből.
 
Az első félév során a bevételek összességét tekintve a teljesítés időarányosnak tekinthető, 
azonban lényeges eltérések tapasztalhatóak az egyes bevételi típusok félévi teljesítései között. 
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 2007. évi költségvetés I. félévi bevételei (millió ft-ban) 

Módosított előirányzat Teljesítés



A bevételek időbeli teljesülése hatást gyakorol a likviditásra. A gazdálkodás során az 
optimális helyzet akkor következik be, ha a kiadások fedezetére mindig elegendő bevétel áll  
rendelkezésre. A likviditási problémák áthidalását az első félévben segítette az engedélyezett  
folyószámla hitel igénybevétele. 

A folyószámla hitelkeret, a kincstári finanszírozási rendszer, valamint az aktív 
adósságszolgálati rendszer együttes eredőjeként önkormányzati szinten - mind intézményi,  
mind hivatali körben - a források a kifizetésekhez igazodóan rendelkezésre álltak az év első 
felében. 

Működési bevételek

Az önkormányzat bevételein belül az intézmények bevételei az alábbi képet mutatják.  

A  2007.  évi  költségvetés  bevételeinek  tervezésekor  alapelvként  került  rögzítésre  az 
intézmények  bevételi 
érdekeltségének érvényesülése, 
valamint  az,  hogy  az 
önkormányzati  támogatások 
meghatározásának  alapja  -  a 
minden  intézményre  egységes 
elvek  alkalmazásával  -  a 
tényleges, valós kiadás.
Az önkormányzati támogatás az 
intézmények felé összességében 
időarányosan teljesült (52%). A 
kincstári  rendszer  garantálta  a 
kifizetések időbeni teljesítését az 
első  félév  során.  Azon 
intézmények  esetében,  ahol  az 
első  félévi  finanszírozás 
meghaladta  az  időarányos 
mértéket,  ott  kiemelt  figyelmet 
kell  fordítani  arra,  hogy  év 

végére a felhasználás az engedélyezett előirányzaton belül maradjon. 

Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek az első félév során. 

A  helyi  adóbevételek jelentősége  évről  évre  fokozódik.  100  Ft  kiadásnak  18  Ft  helyi 
adóbevétel  a  forrása.  Városunkban  a  lakosság  mintegy  egynegyede  fizet  valamilyen 
típusú helyi adót. A 45,16% -os teljesítés megfelel az előző évek gyakorlatának.

Az iparűzési adónál a bevétel keletkezésének gyakorlatilag négy időpontja van: március 
15.  (befizetés),  május  31.  (bevallás  és  elszámolás),  szeptember  15.  (előlegfizetés), 
december 20. (feltöltési kötelezettség), azonban a bevétel teljesítésének döntő többsége 
két időponthoz – a március hó 15.-éhez és a szeptember 15. – éhez kötődik. Az iparűzési 
adóból származó bevétel aránya megfelel az első félévre ütemezett teljesítésnek. 

Az építményadóban a következetes felderítő munkának is köszönhetően az adóztatás alá 
vonható adótárgyak után éves szinten  765 millió  Ft bevételre számítunk. Félévig az 
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előirányzat  51,14  %-a  teljesült,  mely  több  mint  391  millió  Ft  befolyt  bevételt 
eredményezett.
A következetes  adóbehajtási  és  ellenőrzési  feladatok végrehajtásával  az  adóbevételek 
várhatóan az év végéig teljesülni fognak.

A Polgármesteri Hivatalban kezelt egyes sajátos bevételek a következőképpen alakultak:

A  lakbérbevétel  eredeti  előirányzata  170.000  ezer  Ft  volt,  teljesítésre  2007.  I.  félévben 
90.617 ezer Ft került. Ez a tervezett előirányzat 53,30 %-a.
A 354 db lakbérhátralékos bérlők száma után a tartozásállomány a 2007. június 30-i állapot 
szerint 9.102 ezer Ft.  Végrehajtásra 761 db fizetési meghagyás került átadásra, felmondási 
per  alatt  38  db  bérlő  áll,  végrehajtás  alatti  jogcímnélküli  lakáshasználók  száma  12  db 
(kilakoltatás). 
Helyiségbérleti díjak   2007. évre tervezett 102.500 ezer Ft bérleti díj bevételéből az első 
félévben 50.168 ezer Ft bevétel realizálódott, amely 48,94 %-os teljesítésnek felel meg. 
Az első félévre eső 50%-os teljesítéstől történő minimális eltérés abból adódik, hogy a 
helyiségbérleti  díjak  előző  évi  inflációval  történő  megemelésére  a  korábbi  éveknek 
megfelelően május 1-től került sor. 

A földhaszonbérlet során a tervezett 1.077 ezer Ft bevételből 1.918 ezer Ft került teljesítésre. 
A 178,9%-os teljesítés a hátralékos bérleti díjak rendezésének köszönhető. 

A  lakásértékesítés  bevétele:  2007.  év  elején  1649  db  bérlakás  volt  önkormányzati 
tulajdonban. Egy lakás került belvizesedés miatt megvásárlásra, majd az év I. negyedévében 3 
db üres lakás került lebontásra, valamint a bérlők által megvásárolt lakás az év elején 12 db, 
így 2007. év június 30-án összesen 1635 db a lakásállomány.

A lakásértékesítésből  befolyt  bevétel  a  SZOLLAK Kft.  elszámolása  alapján első félévben 
48.656 ezer Ft összeg érkezett be.  

A  közgyűlés  az  önkormányzati  tulajdonú,  határozatlan  időre  bérbe  adott  lakásokat 
elidegenítésre kijelölte (283 db), mely egy folyamatot jelent. 2006. II. félévben 22 db, 2007. I. 
félévben 12 db, összesen: 34 db önkormányzati lakást vásároltak meg a bérlők.

Egyéb  vagyonhasznosítási  bevételek,  helyiségértékesítés:  2007.  évre  nem  terveztünk 
helyiségértékesítést,  ezzel  szemben  az  első  félévi  helyiségértékesítésből  származó  bevétel 
11.133 ezer Ft. Ez a „túlteljesítés” az előre nem tervezett,  bérlő által  megvásárolni kívánt 
helyiségek értékesítéséből származik.

A 2007. évre tervezett  telekértékesítés  435.000 ezer Ft  előirányzatából mindössze 10.866 
ezer Ft bevétel realizálódott  az első félévben, amely 2,50 %-os teljesítésnek felel  meg. Ez 
abból adódik, hogy az év első felében kisebb telkek értékesítésére került sor. Jelentős forgalmi 
értéket  képviselő  ingatlanok  értékesítésének  az  előkészítése  történt  meg,  így  az  azok 
értékesítéséből származó bevétel a második félévben várható.  

Az egyéb felhalmozási bevételek keretében a koncessziós díjbevételek elszámolása, valamint 
az ehhez kapcsolódó kiadások elszámolása az év második felében történik meg.

A Remondis  Rt-től  tervezett  215.000  ezer  forintos   osztalékbevétel  félévig   85.965  ezer 
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forintra teljesült. 2007. július 5-én további 81.322 ezer forint bevétel is átutalásra is került. 

Állami források

A központi költségvetésből származó bevételeink jelentős hányadát a normatív állami 
hozzájárulás, az átengedett személyi jövedelemadó, valamint a kötött és központosított 
támogatások  teszik  ki,  melyek  a  vonatkozó  államháztartási  előírások  szerinti 
ütemezésben időarányosan teljesültek. 

A  fejlesztési  célú  támogatások  teljesítési  aránya  a  nagyobb  beruházásokat  tekintve  –  
Gépipari,  Közlekedési  Szakközép  és  Szakiskola  címzett  támogatása;  Regionális  
hulladéklerakó  megvalósítás  minisztériumi  és  ISPA  támogatása  –  időarányos.   Kiemelt  
beruházásaink  között  szerepelnek  a  2007.  évben  induló  iparosított  technológiával  épült  
lakóépületek  korszerűsítése,  a  belvárosi  rehabilitáció,  melyek  kivitelezése  az  év  második  
felében indult  meg,  az  utófinanszírozás  miatt  a  támogatások csak a második félévben,  év  
végén realizálódnak. 

Az egyes, 2006-ban megvalósult beruházások – iparosított technológiával épült lakóépületek 
korszerűsítése -  utófinanszírozása erre az évre húzódott át, melyek folyósítása megtörtént.

Az  információszolgáltató  tevékenység  fejlesztés  elszámolása  folyamatban  van  az  állami 
támogatás fennmaradó rész folyósítására szintén a második félévben kerül sor. 

Átvett pénzeszközök

Az  átvett  pénzeszközök  főként  központi  alapokból,  egyéb  költségvetési  szervektől 
származnak, ill. egyéb pályázati lehetőségek során juttatott céljellegű támogatásokat, valamint 
más gazdálkodó szervezetektől átvett forrásokat jelentenek. 

Hitel, és egyéb bevételek

A  2007.  évi  költségvetési  rendelet  bevételei  között  szereplő  eredeti  előirányzatban 
megtervezett hitelbevétel 395.613 ezer Ft. 2007. első felében realizálódott 30.487 ezer Ft-os 
hitel-igénybevétel a 2005. évben az utak felépítésére ill. felületi lezárására igénybevett hitel 
összege. 

A költségvetési rendelet 3. §-a rendelkezik a költségvetési forráshiány megszűntetéséről. Az 
erre  vonatkozó  konkrét  döntést  a  Közgyűlés  külön,  a  Z-41/2007.  (V.31.)  sz.  közgyűlési 
határozatában hozott. A döntés értelmében az önkormányzat 55 millió CHF zártkörű kötvény 
kibocsátásáról  döntött,  melynek  jegyzésére  2007.  június  28-án  került  sor.  A  Közgyűlés 
kialakította devizapolitikájának és likvid pénzeszközeinek kezeléséről szóló szabályzatát. 

A  rendeletben  meghatározott,  az  átmeneti  finanszírozási  gondok  áthidalását  célzó 
folyószámlahitelt az év első hat hónapjában a likviditási helyzetnek megfelelő mértékben 

igénybevettük.

A költségvetési  év 
feladatellátásának 

mértékét az  elérhető  bevételek 
nagyságrendje  határozza 
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meg.  A  kiadások  között  meghatározó  nagyságrendet  képvisel  az  intézményi  hálózat 
működtetése.   Az  összkiadáson  belüli  aránya  ugyan  évről  évre  csökken,  melynek 
alapvető  oka  a  polgármesteri  hivatalban  kezelt  előirányzatok  főleg  a  fejlesztési  – 
beruházási  kiadások  volumenének  jelentős  növekedése.   Az  intézmények  kiadási 
előirányzata 2003 évben 2,3 milliárd Ft-tal, 2004 évben 462 millió Ft-tal, 2005 évben 488 
millió Ft-tal 2006 évben 722 millió Ft-tal,  2007. évben 128 millió Ft-tal nőtt az előző 
évhez képest. 

A  kiadások  jellegét  illetően  az 
intézményeknél  döntően  személyi 
jellegű  felhasználások  történnek, 
míg a polgármesteri hivatalban az 
előirányzatok  zöme  fejlesztési  és 
működési  kiadás.  2007.  évben  a 
költségvetési rendelet 8. § alapján 
a Közgyűlés  a költségvetés  egyes 
feladatai  ellátásához,  valamint  a 
működési  feladatok  hatékonyabb 
ellátása  érdekében  Központi 
Béralap  céltartalékot  állapított 
meg. 

A  Közgyűlés  az  önállóan  és 
részben  önállóan  gazdálkodó 

költségvetési intézmények 2007. január 1-jei állapotnak megfelelő üres álláshelyei létszámát 
és  az  ezekhez  kapcsolódó  személyi  jellegű  előirányzatait,  valamint  járulékait  vonta  a 
Központi  Béralapba.  A Központi  Bérlap  előirányzatából  első  félév  során egy alkalommal 
került  sor  átcsoportosításra  az  intézményekhez  az  év  közben  keletkezett  túlórák  és 
helyettesítések fedezetére.  

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadási szerkezete
( előirányzati szinten)
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Kiemelendők a működési kiadások közül az intézményhálózat működtetésével járó költségek. 

Emellett a lakossági elvárások és a jó közérzet megteremtése érdekében mind a kommunális, 
mind a szociális, közművelődési-sport és egyéb területekre is jelentős összegeket kell 
fordítani. 

Az intézmények 2007. I félévben kiadásaikat tekintve az alábbiak szerint gazdálkodtak:

Intézmények kiadásai 2007. I. félévben
(adatok ezer forintban)

Személyi
kiadások

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzb.jutt .

Felhalmozási
kiadások

 Előirányzat Teljesítés

Megnevezés Módosított 
előirányzat

Teljesítés %

Személyi 
kiadások

8875 4673 52,7

Dologi kiadások 3470 1871 53,9
Ellátottak 
pénzb.jutt.

30 13 45,3

Pénzeszközátadás 0 22
Felhalmozási 
kiadások

361 185 51,2

Összesen: 12735 6765 53,1

Az önkormányzat  fenntartásában lévő intézményhálózat  első féléves kiadásai  a módosított 
előirányzathoz viszonyítva időarányosnak mondhatók. 
A  2005.  évben  alapított  Intézményszolgálat  gazdálkodási  körébe  30  részben  önállóan 
gazdálkodó  intézmény  tartozik.  Az  együttműködés  2006.  január  1-jétől  áll  fenn.  Az 
Intézményszolgálat  és a részben önálló  intézmények kapcsolatrendszer  kiegyensúlyozott,  a 
gazdálkodási feltételek és a pénzellátás folyamatosságának biztosítása kiemelt szempont. 
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A személyi juttatások továbbra is az összkiadásoknak igen magas hányadát, mintegy 69%-át 
képviselik. A személyi juttatások és járulékok teljesítése időarányosnak felel meg a 13. havi 
külön juttatás hatását is figyelembe véve. 

Dologi kiadások tervezése során a támogatással elismert kiemelt kiadásai közé tartoztak az 
energia, karbantartás, élelmezés. A teljesítés a módosított előirányzat 53,9%-át teszi ki.   Az 
egyes  kiadási  típusok között  viszonylag nagy szóródás tapasztalható.  A vásárolt  élelmezés 
60,3%-on teljesült, mely időarányosnak mondható. A karbantartás 39%-ra teljesült, melynek 
oka, hogy különösen az oktatási intézményekben a kiadásokat a nyári időszakban teljesítik, 
valamint  a  közgyűlés  költségvetési  rendeletben  foglalt  korlátozását  a  júniusi  rendelet 
módosítással  feloldotta.  Az energiakiadások átlagos  teljesítése  50%-os,  mely az  előző  évi 
teljesítéshez képest lényegesen kedvezőbb. 

Az  ellátottak  pénzbeli  juttatásainak  teljesítéséből  legnagyobb  arányt  az  Arany  János 
Tehetséggondozó Program képezi. 

2007. első félévben egy alkalommal  került  sor saját  hatáskörű előirányzat  módosításra.  A 
bevételi  többletek  főleg  az  egyéb  sajátos  bevételekből  adódtak  (bérleti  díjak),  valamint  a 
pályázatokon elnyert támogatásokból, melyek a felhasználás céljának megfelelően kerültek a 
kiadási oldalon módosításra. 

Takarékossági  intézkedések  bevezetésével  és  betartatásával,  körültekintő 
költséggazdálkodással,  a  pályázati  lehetőségek  maximális  kihasználásával,  az 
Intézményszolgálat  hatékony együttműködésével  igyekeznek  megoldani  az  intézmények  a 
folyamatos  és  zavartalan  működést,  és  a  lehetőségek  szerinti  fejlesztést.   Összességében 
megállapítható,  hogy  az  intézmények  többsége  a  feszített  költségvetési  előirányzatokat 
figyelembe véve takarékosan gazdálkodott.

Polgármesteri Hivatalban teljesített 2007. I. félévi kiadások

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

A fegyelmezett és ésszerű gazdálkodás eredményeképpen az önkormányzat hitelképessége jó. 
A  fennálló  hitelállomány  visszafizetése  a  kamatterhekkel  együtt  a  szerződések  szerinti 
ütemezésben  történik.  A  városháztartási  reform  jegyében  került  sor  2005.  évben  az 
adósságszolgálati állomány átstrukturálására, mellyel vállalható és kezelhető kockázat mellett 
a meglévő forint alapú beruházási hitelek és euro-alapú hitelek átkonvertálásra kerültek CHF 
alapúra. 
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MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Az  önkormányzat  és  az 
intézmények  működtetésével 
járó kiadások a  költségvetés 
egészét tekintve meghatározó 
nagyságrendet képviselnek, a 
költségvetési  kiadások 65%-
át  teszik  ki.  2007.  évben  a 
polgármesteri  hivatalban 
kezelt  feladatok 
előirányzatait  új 
szerekezetben tervezük meg, 
annak  érdekében,  hogy  a 
felhasználásról  minél 
részletesebb  információk 
álljanak  rendelkezésre. 
Ehhez  kapcsolódóan 
bevezetésre  került  az 

integrált  számviteli  rendszer,  mely  az  előzőekben  túl  jelentősen  hozzájárul  a 
jogszabályváltozások miatt megnövekedett többletinformációs igényekhez is. 

Tartalékok

A tartalékba helyezett előirányzatok felhasználása az adott feladatot szabályozó közgyűlési 
döntésnek, ill. a vonatkozó szerződéseknek megfelelően történik.

A  tartalékok  között  szereplő  pályázatok  önrésze  fejlesztési  tartalékok  293  millió  Ft 
előirányzatából  a  Közgyűlés  az  első  félévben  173.411  ezer  Ft-ot  rendeletmódosítással 
csoportosított át. 
Az  intézményi  feladatok  céltartalékában  került  jóváhagyásra  az  intézmények  év  közben 
várható nyugdíjazással, gyes-gyedről történő visszatéréssel kapcsolatos kettős kifizetéseinek 
fedezete, valamint az egyéb speciális feladatokhoz tartozó kiadások (pl. művészeti oktatás, 
érfordulók). A 129.373 ezer Ft-os kiadásból az I.  félében csupán 15.097 ezer Ft került  az 
intézmények költségvetésébe átcsoportosításra. 

Szintén az intézményi feladatok tartalékai között került megtervezésre 81 millió Ft, melyből a 
kommunális ellátás egyes területeire az I. félévben 79.574 ezer Ft került átcsoportosításra. 

A gyermekélelmezés kiadásaira tartalékba helyezett 55 millió Ft előirányzatból 33.146 ezer Ft 
került felhasználásra. 

A  Központi  Béralapból  2007.  I.  félévében  85.011  ezer  Ft  került  az  intézmények 
költségvetésébe.

Energia  kincstári  tartalék: Vállalkozási  szerződés  formájában  az  Alfa-Nova Kft.  végzi  35 
intézményben  az  energetikai  rendszerek  felügyeletét,  ellátja  ügyviteli  feladatait  és 
érdekeltségi alapon beavatkozásokat hajt végre. A pénzügyi elszámolás a II. félévben történik 
meg. 
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Kommunális program

Út-híd szakfeladat kiadásai között útfenntartási jellegű munkavégzés 2 784 m2, kátyúzás 354 
m2  felületen történt a város területén (felhasznált anyagok: hengerelt aszfalt, EXEL aszfalt, 
keszegi kő, öntött aszfalt).

Járdajavítási munkák összesen 712 m2 felületen valósultak meg az alábbiak szerint: beton: 
50 m2; öntött aszfalt: 604 m2; hengerelt aszfalt:1 m2;VIACOLOR: 57 m2,

Az éves útburkolati jel festés a keretszerződésnek megfelelően elkészült. 

Forgalomszabályozás tervezési  alapegység kiadásai között  85 db közúti  jelzőtábla,  14 db 
oszlop került kihelyezésre, valamint 47 db közúti jelzőtábla helyreállítása és 18 db oszlopot 
bevonása történt meg.  
Forgalomirányító  jelzőlámpák  működése  -  a  keretszerződésnek  megfelelően  -  havi 
rendszerességgel  került  felülvizsgálatra,  a  jelzőlámpák  javítására,  cseréjére  ennek 
megfelelően került sor. 2007. június 4-én az Eötvös téren lévő jelzőlámpát külön javíttattuk, 
melynek oka rendkívüli időjárás következében bekövetkezett villámcsapás volt, mely során 
keletkezett kár  57 ezer Ft volt.

Földút és árok-padka rendezés során szilárd burkolatú utak viszonylatában 287 m2 felületen 
valósult  meg  helyi  anyagból  és  keszegi  kő  felhasználásával  padka-  és  földútrendezési 
munkavégzés. Kiemelt szegély javítására 11 fm-en került sor.

Parkfenntartási szakfeladat: a kiemelt kategóriájú területek (Verseghy park, Tisza park, 
Városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park) 49.000 m2-es összfelületét 
8 alkalommal kaszáltuk le. Az „A” kategóriás területeken (Aradi park, Jubileum tér, 
Tiszaliget) 239.000 m2 felületén 4 alkalommal végeztünk fűkaszálást. A „B” kategóriás 
területeket,  amelyek  a  város  ápolt  zöldfelületeinek  nagy  részét  jelentik  (Széchenyi 
városrész,  Tallinn városrész,  Indóház u.,  Csokonai u.,  Szántó krt. stb.) 3 alkalommal 
vágtuk le  735.000 m2 területen.  A „C” kategóriás  területek  21000 m2 összfelületét  1 
alkalommal  kaszáltuk  le.  A  kiemelt  parkfelületek  gyepfelületeit  1  alkalommal 
gyepszellőztettük és műtrágyáztuk.

Fák,  cserjék,  sövényfelületek  gondozása  keretében 4.500  m2 sövényfelület  kétszeri 
visszavágása (Tisza-park, Templom u., Y-ház, Ady E. u., Ságvári krt., Városmajor u. stb.) 
történt meg.
Január – április hónapok között  folyamatos munkavégzéssel gallyazási,  fakivágási  munkák 
történtek (Mária u., Damjanich uszoda előtt, Baross u., Mátyás kir. u., Várkonyi tér, Bimbó 
út,  Verseghy  út  stb.).  Lakossági  igényeket  –  gallyazás,  fakivágás  –  teljesítettünk  és 
közlekedés-biztonsági okokból, valamint légvezetékek alatt található fák gallyazását végeztük 
el. 

Öntözés tervezési  alapegység  kiadásai  között  a  Verseghy,  Eötvös  park  és  a  Hild  tér, 
Milleniumi  emlékpark,  Széchenyi  Gimnázium  előtti  park,  56’-os  emlékpark  öntöző 
rendszereit beüzemeltük és a rendszeres karbantartással folyamatos üzemelését biztosítottuk. 
1000  db  fa  lajtos  kocsival  történő  öntözését  láttuk  el,  az  öntözőrendszerek  energia-  és 
vízdíjszámláit egyenlítettük ki.

A  növényvédelem feladatai  keretében  a  kiemelt  parkfelületek  burkolatának  egyszeri 
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gyomirtása,  levéltetű  és  atka,  tűzelhalás,  vadgesztenye,  aknázómoly  és  egyéb  kártevők, 
kórokozók elleni  védekezése  történt  meg  két  alkalommal  a  Verseghy parkban,  Tiszaparti 
sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, 
Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, edények, 
oszlopok kártevők és kórokozók elleni védelméről is gondoskodtunk, és a karantén kártevők 
ellen védekeztünk.

Kiemelt parkfelületek ápolása Verseghy park, Eötvös tér, Hild tér, Jubileum tér, Milleniumi 
emlékpark,  Tisza-parti  sétány,  Hunyadi  út,  Kossuth  út,  körforgalmak,  Damjanich  park, 
Szabadság  tér,  Vasútállomás  előtere,  Széchenyi  Gimnázium  környéke  cserje-  és  burkolt 
felületeinek ápolási munkáit 3 alkalommal láttuk el 22.745 m2 felületen a „Munkalehetőség a 
Jövőért” KHT. bevonásával, valamint a városközpont fasorainak 915 db fatányérját ápoltuk 
rendszeresen.

Az  erdőápolás  keretében a Holt-Tisza parti  és Agroker melletti  önkormányzati  erdők 
szükséges ápolási munkáit láttuk el. A CORA parkerdőben 5 ha zöldfelület gondozását 2 
alkalommal végeztük el.

A virágosítási program keretében 682 db virágedényt, 26 db virágoszlopot helyeztünk ki 
és ápoltunk, valamint 2500 m2 egynyári ágy beültetése és gondozása történt meg. 

A lakossági igények teljesítése érdekében 30 db díszfát, 100 db díszcserjét biztosítottunk 
lakossági zöldterület rendezéséhez.

Meglévő játszóterek üzemeltetése, karbantartása között a 78/2003. (XI. 27.) GKM. rendelet 
értelmében  az  59  db  közterületi,  illetve  az  intézményi  játszóudvarok  ellenőrzését 
végeztük el.

A temetőfenntartási szakfeladat keretében a Kőrösi és Béke úti világháborús hősi sírkertek, a 
szovjet  hősi  temető,  a  közéleti  sírkert,  a  Verseghy  síremlék  körüli  park,  az  1848-as 
emlékművet övező zöldterület  és az önkormányzati  sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, 
sövénynyírás, lomtalanítás) 2 alkalommal történt meg. A gyöngykavicsos felületek egyszeri 
vegyszeres gyomirtását 3.000 m2felületen végeztük el. Megtörtént az I. világháborús sírkert 
öntözőrendszerének felújítása és karbantartása.

Köztisztasági  szakfeladaton a téli  hómunka célja  a fő-  és tömegközlekedési  utak,  egyes 
járdaszakaszok  síkosság-mentesítése. A  téli  hómunka  fix  költsége  az  üzemeltetési 
költségekkel együtt: 22 263 ezer Ft 

Kézi-gépi  úttisztítás keretében  a  Remondis  Szolnok  Zrt.  általában  heti  két  alkalommal 
takarítja a belvárost, valamint heti egy alkalommal a külvárost.

Az  úttest  takarítását  75,34  km-es  úthosszon  három nagyteljesítményű  munkagép,  a  járda 
tisztítását  83 200 m2 területen  két  kisteljesítményű  munkagép végzi.  Gépi úttisztítás  során 
eddig felmerült költségek összesen: 32 084 ezer Ft

Kézi  úttisztítást  vállalkozói  szerződés  alapján  a  Munkalehetőség  a  Jövőért  Kht.  végzi 
szombaton és vasárnap.
A  vállalkozói  szerződés  alapján  eddig  a  költségek  a  következőképp  alakultak:  Zenés 
szórakoztató  rendezvények  utáni  takarítás:  1 161 ezer  Ft;  Útszegély  kézi  erővel  történő 
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takarítása: 500 ezer Ft.

A  lomtalanítás célja  az illegális  hulladék csökkentése,  illetve  a  köztisztasági  rendeletben 
megfogalmazott évi egyszeri kötelező lomtalanítás végrehajtása.

A tavaszi lomtalanításból illetve a tavaszi intézményi nagytakarításból származó hulladékot a 
Remondis Szolnok Zrt. szállította el összesen 10 726 ezer Ft értékben. A tavaszi lomtalanítás 
során  több  mint  500  tonna  hulladékot,  a  tavaszi  intézményi  nagytakarítás  során  324  m3 

hulladékot szállítottak el.

Szerződés alapján a Remondis Szolnok Zrt. folyamatos lomtalanítást végez a Motor és Üteg 
út lakókörzetben.  A közszolgáltató  vállalta,  hogy a lakókörzetbe kihelyezett  2 db 4 m3-es 
hulladékgyűjtő konténert heti egy alkalommal (pénteki napon), illetve szükség szerint üríti. A 
szerződés keretösszege 1 523 ezer Ft, amelyből még 1 333 ezer Ft rendelkezésre áll.
Az  illegális hulladékok a lakossági bejelentések,  valamint a helyszíni szemléket követően 
kerültek elszállításra. Az illegális hulladékot a Remondis Szolnok Zrt. szállítja el. 
2007. 07. hóig elszállított illegális hulladék mennyisége összesen 1587 m3 amelyet közel 20 
helyről szállítattunk el. Az illegális hulladék elszállításának összes költsége 7 424 ezer Ft. 

A közvilágítás szakfeladaton az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. vállalkozói szerződés 
alapján végezte 8350 db lámpatest  üzemeltetésével.  A közvilágítás energiaszükséglete  773 
KW  beépített  teljesítményre  évi  4000  üzemórában  időarányosan  került  teljesítésre.  Az 
alapdíjak  számlázása  hat  hónapra  megtörtént,  viszont  az  energia  díjak  számlázása  a 
szolgáltató technikai hibájából csak a második félévben esedékes.

Nem  áramszolgáltatói  tulajdonú  közvilágítást  biztosító  berendezések  javítására  tizenöt 
alkalommal összesen kilenc helyszínen került sor.

Mezőgazdasági  szakfeladat:  sikeresen  lezajlott  2007.  június  8-án  az  első  térségi 
szúnyoggyérítés Szolnok város területén és a környező településeken 6179 ha-on 6.852 ezer 
Ft értékben.

2007. június 30-ig megtörtént az 515.500 m2 parkfenntartásba be nem vont  önkormányzati 
területek egyszeri teljes kaszálása, melynek elvégzéséért 2.799 ezer Ft számlázása történt meg 
a Munkalehetőség a Jövőért KHT részéről.

Állategészségügyi  szakfeladat:  a  város  területén  2007.  június  30-ig  3  tonna  állati  tetem 
került  összegyűjtésre  és  az ATEV Zrt.  részéről  megsemmisítésre,  melynek  költségvonzata 
444 ezer Ft.  A 3 tonna állati tetem átmeneti tárolásáért 144 ezer Ft került leszámlázásra  a 
Remondis  Zrt.  részéről.  Folyamatosan  folyt  a  közterületekről  a  kóbor  ebek  befogása  és 
megfigyelése. 

Az Állatotthon Alapítvány támogatására és a gyepmesteri feladatok ellátására 3.500 ezer Ft 
került kifizetésre.

25 ha-on végeztünk tavaszi kullancsirtást a Tiszaligetben, Wágner utca térségében és a TVM 
–lakótelepen, melynek költségvonzata 750 ezer Ft.

 Az ebnyilvántartás folyamatos karbantartásáért, valamint az őszi tömegoltás előkészületének 
szervezéséért 540 ezer Ft került számlázásra az EB-DOC Bt. részéről. 
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A vízkárelhárítás feladat 2007. I. félévében megvalósult munkái:
- Bán úti,  Sashalmi  út,  Csokonai  út,  Búzavirág út,  Vízpart  krt.,  Bartók B. út,  Szellő  út 

csapadékvízelvezetés
- Megtörtént  a  Tiszaligeti  körtöltés  (203.100 m2)  és  a  Debreceni  úti  töltés  (30.800 m2) 

mentett oldali rézsűjének kaszálása két alkalommal
- Gorkij úti víznyelőrács pótlása
- Horgász u. akna szintreemelés 
- Széchenyi övárok, Sárkány úti övárok, Görbeéri csatorna, Görbeéri záporvíztároló, Juhász 

belvízcsatorna, vegyszeres nád és cserjeírtás, (1 x-i vegyszeres kezelése)
- Széchenyi övárok, Júlia úti csatorna kaszálása
- Árvízvédelmi raktár külső falazatának és vázszerkezetének újravakolása, mázolása
- Tiszaligeti  körtöltésen  bemosódások,  szelvénykövek,  feljárók  helyreállítása,  sorompó 

festése

Naturáliák:
- Árok, padka nyomvonalából földkiemelés: 151,9 m3   Beton és aszfaltburkolat 

bontás:26,5 m2

- Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: 172,325 m3 Földvisszatöltés: 35,525 
m3

- Föld, törmelék, szemét elszállítása: 172,325 m3 Tömörítés: 36,525 m3

- Tükörkészítés: 13,39 m3 Kavicságyazat készítés: 6,91 m3

- Betonlap burkolat építés járdalapból: 41,2 m2 Betonelemek fugázása: 175 m
- Betonkoszorú betonozása: 65 m Élvágógép használata: 59 m
- Csőfektetés: 67 m Betonburkolat helyreállítás: 36,5 

m2

- Aszfaltburkolat helyreállítás: 26,5 m2 Csőszáj kibetonozás: 18 db
- Fedlap szintreemelés: 5 db Víznyelő akna építés: 3 db 
- Vegyszeres sás és nádirtás: 21.000 m2 Vegyszeres cserjeirtás: 5.400 m2

Szerződésünk értelmében a belvízvédelmi létesítmények üzemeltetését a Remondis Szolnok 
Zrt.  végzi.  Szolnok  város  területén  telepített  belvízvédelmi  szivattyúk  és  hozzá  tartozó 
létesítmények  állapota  megfelelő  volt,  a  szivattyúk  üzemképességét  biztosították. 
Folyamatosan  végezték  a  szivattyúk  és  műtárgyainak  ellenőrzését  és  lefolyók,  átereszek, 
szűrők tisztítását.

A Szökőkutak üzemeltetése  a Békás kút, Ivó nő, Zounok Ispán szobor Jubileum téri, és a 
Gróf  Széchenyi  István  park  szökőkútjait  üzemeltük  be,  ill.  működését  biztosítottuk.  A 
szökőkutakat szerződés szerint a Remondis Szolnok Zrt. üzemelteti. A szolgáltató a tisztítási, 
üzemeltetési  munkálatokat  szerződés  szerint  elvégezte.  A  Kossuth  téri  két  szökőkút 
beüzemelésére a belváros rehabilitációja beruházás miatt nem került sor.

Lakossági  belvízkárok enyhítése  keretében  a  károsultakkal  a  támogatási  szerződéseket 
megkötöttük,  szerződés  szerinti  jelzálogjog  és  elidegenítési  tilalom  a  Földhivatal  által 
bejegyzésre kerül, a támogatások utalása folyamatos.

Az árvízkárok helyreállítása érdekében a vis maior pályázaton nyert 71.718 ezer Ft összegre 
a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatás  után,  a  legelőnyösebb  ajánlatot  adó  céggel  került  sor 
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szerződéskötésre, a munkálatok megkezdődtek.

Városszépítési  célú  feladatok  bizottsági  támogatása:  A  megrongált  buszpavilonok 
felmérése megtörtént, a rendőrségi feljelentés után biztosítási keretünk terhére elvégeztetjük a 
pavilonok  üvegezését. A  CORA  Áruház  előtti  pavilon  teljes  felújítása  megtörtént.  A 
közgyűlési határozatok szerint az utcanév táblák legyártatását megrendeltük.

A  „Zajmérés”  szakfeladaton  felhasznált  168  ezer   Ft  a  Közép-Tisza-Vidéki 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  által  készített  zajvizsgálat 
díja.

Szervezetek  támogatása:  Alcsi  Holt  Tiszáért  Közalapítvánnyal  támogatási  szerződést 
megkötöttük, a kifizetés megtörtént.

A  „Polgári védelem” szakfeladat keretében támogatási szerződés megkötésére került sor a 
Polgárőr  Egyesülettel  1.000  ezer  Ft  támogatási  összegre.  A  támogatás  kifizetéséhez 
szükséges, a helyi rendeletben előírt igazolások beszerzése folyamatban van, így az összeg 
kifizetésére várhatóan a II. félévben kerül sor. 

„Környezetvédelmi Alap”  A 67/2007.  (VI.  12.)  sz.  VÁR bizottsági  határozat  alapján 32 
pályázó 3.465 ezer Ft összegű támogatást nyert el a Környezetvédelmi Alap terhére, illetve a 
bizottság kezdeményezésére Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 176/2007. (VI. 21.) 
sz. határozatával 7 alapítvány 535 ezer Ft összegű támogatását hagyta jóvá.

A  Remondis  Zrt.  részére  a  lakossági  hulladékszállítás  költségeinek  ellentételezésére  a 
bevételeknél  jelzett  módon  165.000 ezer  forint  került  meghatározásra.  Az összeg  az  első 
félévben átutalásra került.  

Az  egyéb  városüzemeltetési  kiadások között  szereplő  Jászkun  Volán  Zrt-vel  megkötött 
közszolgáltatási szerződésnek megfelelően átutalásra került az önkormányzati rész, valamint 
az állami támogatás összege a szolgáltató felé.

Városfejlesztési  feladatok  keretében a hatósági  bontás,  szakértői  díjak előirányzatából  55 
ezer forint került felhasználásra.  Az év első felében helyreállítási, bontási kötelezettségeknek 
a kötelezettek részben eleget tettek, így hatósági végrehajtásra az év ezen időszakában nem 
került sor. 

Településrendezési terv karbantartása: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 228/1999. 
(XII.16.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el a településrendezési terv karbantartásával és 
folyamatos  aktualizálásáról  szóló  előterjesztést.  A  településrendezési  terv  módosítására 
vonatkozó dokumentációt a tervező elkészítette, egyeztetése folyamatban van. A benyújtott 
számla kifizetése II. félévre áthúzódik. A Városmajor u. 32. sz. volt tüdőkórház területére 
vonatkozó  szabályozási  terv  módosítás  szintén  elkészült,  véleményezési  eljárás  szintén 
folyamatban van. A 2006. decemberében elfogadott  módosító  javaslatok kidolgozása  még 
nem kezdődött el. Ennek oka, hogy a munka alapjául szolgáló településfejlesztési koncepció 
testületi jóváhagyása a II. félévben várható. 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  és  Építészeti-Műszaki  Tervtanács  a 
2003. évtől sikeresen működik, 2 heti rendszerességgel tartja üléseit. A Tervtanács tagjait a 
24/2003. (VII.14.) KR. sz. rendelet 6. §. (3) bek. szerint tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíjak 
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a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti díjszámítás alapján kerülnek megállapításra. Ez 
idáig  nem  került  átutalásra  a  tiszteletdíj.  A  II.  félévben  az  üléseknek  megfelelően  a 
tiszteletdíjak kifizetésre kerülnek, az előirányzat felhasználásra kerül.

Az Épített Környezet Helyi Védelmére jóváhagyott 5.000 ezer Ft előirányzat, a működési 
szabályzatának  figyelembevételével  és  annak  céljaira  a  városkép  és  az  épített  környezet 
esztétikus  kialakítására  nyújt  támogatást  társasházi  lakóközösségek  számára.  A 
Városgazdálkodási  Bizottság  a  61/2007.  (VI.12.)  sz.  VÁR.  sz.  bizottsági  határozatában  3 
pályázónak ítélt oda vissza nem térítendő támogatásként pénzösszeget. Az odaítélt vissza nem 
térítendő támogatások mellett hirdetési díj került kifizetésre az előirányzatból. A támogatási 
szerződések aláírásra kerültek. A II. félévben a teljes keretösszeg felhasználásra kerül.

Lakásgazdálkodás kiadásai

Lakásüzemeltetés feladatai keretében a 101 db kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben  
714  db,  a  169  db  vegyes  tulajdonú  társasházban  pedig  945  db  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakásról  kell  gondoskodni.  Az  előirányzat  49.100  ezer  Ft-ból   26.937  ezer  Ft  került  
felhasználásra, mely megfelelőnek tekinthető.

Közös  költség kiadásai  között  a  társasházakban  lévő  önkormányzati  tulajdonú  
lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően került átutalásra 
40.743 ezer Ft a 66.000 ezer Ft előirányzatból. 

A Zöld Ház Társasház üzemeltetésére a 207/1999 (XI. 18.) sz. közgyűlési határozat rögzíti a  
fizetendő közös  költség  mértékét.  Ennek  megfelelően  a közös  költség  mértéke  515,-Ft/m2/hó 
összegre módosult 2007. január 01-től (havi 490,-Ft/m2/hó üzemeltetési költség és 25,-Ft/m2/hó 
felújítási alap). 

Karbantartás  előirányzata  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakásokat  terhelő,  az  
állagromlás  megelőzése,  és  az  üzembiztonság  érdekében  indokolt  munkálatok  költségeinek  
fedezetét biztosítja.
Az előirányzott 60.000 ezer Ft-ból  38.103 ezer Ft került kifizetésre. 

Lakásértékesítés bonyolítási díjra jóváhagyott  6.000 ezer Ft előirányzatból 2007. I. f. évben  
3.825 ezer Ft bonyolítási díjat utalt át az önkormányzat.  A közgyűlés döntése értelmében az  
önkormányzati  tulajdonban  lévő,  határozatlan  időre  bérbe  adott  lakásokat  elidegenítésre 
kijelölte, mely összesen 283 db.  Ezen lakások értékesítésével a Szollak Kft került megbízásra. A 
forgalmi  értékbecsléseket  a  Lakástörvény  szerint  minden  lakásra  el  kellett  készíteni,  mely  
mindösszesen 2.792 ezer Ft. 

Kezelési díjra a Szollak Kft üzemeltetési szerződése alapján 2.650,- Ft/db/hó, teljesítésre került  
sor. A 69.400 ezer Ft előirányzatból 30.973 ezer Ft került felhasználásra az első évben.

Lakás  felújítás  10.000  ezer  Ft-os  előirányzatából  az  I.  félévben  5.055  ezer  Ft  került 
felhasználásra.

Vagyonműködtetés kiadásai
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Ingatlanvagyon  biztosítása 2007.  évi  eredeti  előirányzata  23  000  ezer  Ft  volt,  mely 
módosításra került 31 355 ezer Ft-ra. Ebből a kifizetések összege az első félévben 26 694 ezer 
Ft volt, melyből a vagyonbiztosítási kötvénynek díjainak kiegyenlítése történt meg, illetve egy 
magánszemély balesetének során felmerült kártérítés összege került kifizetésre. 

A  2007.  évi  költségvetésben  az  ingatlanok  üzemeltetésére 72.000  ezer  Ft  került 
jóváhagyásra, melyből az I. félévben 26.472 ezer Ft került felhasználásra, illetve kifizetésre, 
amely  a  rendelkezésünkre  álló  költségvetési  keret  36,77  %-os  felhasználását  jelenti.  Az 
időarányosnál alacsonyabb teljesítés elsősorban abból adódik, hogy a közüzemi költségek év 
eleji áremelkedése, valamint a társasházi közös költségek emelkedése az első félévben még 
kevésbé érezteti hatását. 

A  2007.  évi  költségvetésben  a  helyiségek  karbantartására 10.000  ezer  Ft  került 
jóváhagyásra, melyből az első félévben 3.836 ezer Ft-ot használtunk fel. 

A  vagyonhasznosítás  előkészítése terhére  vagyongazdálkodási  tevékenységhez  2007. 
évben 23 000 ezer Ft áll rendelkezésre, melyből 2007. I. félévében 7 924 ezer Ft került 
kifizetésre.  A vagyonértékesítés  előkészítésére  –  értékbecslések,  földmérési  munkák - 
fordított összeg összesen: 2.575 ezer Ft.  A kötelezettségvállalások összegéből 1.711 ezer 
Ft a hirdetések, és 3.640 ezer Ft földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége.

Ipari Park Kft.-be apportált földterület művelési ág alóli kivonása a 2007. évre tervezett 
területekre  megtörtént.  A  100.000  ezer  Ft-ból  az  első  félévben  7.360  ezer  Ft  került 
felhasználásra, a fennmaradó rész pénzügyi teljesítése július hónapban történt meg.

Tulajdonosi viszonyok rendezése:  A 2007. évi költségvetésben e célra biztosított  20.000 
ezer Ft-ból az év első felében 566 ezer Ft került felhasználásra, amely 2,83 %-os felhasználást 
jelent.  Ezt  az  összeget  az  önkormányzat  és  más  személy  tulajdonát  képező  ingatlanok 
tulajdonosi  viszonyának  egymás  közötti  rendezése  érdekében  szükséges  munkálatok  – 
elsősorban  telekalakítási  vázrajzok,  illetve  értékbecslések  készítése  -  finanszírozására 
használtuk fel. 

Ingatlanok  tulajdonjogának  megszerzése  tervezési  alapegység  előirányzata az  egyes 
ingatlanok önkormányzati érdekből történő megvásárlására fordítható. 
A 2007. évi költségvetésben e célra biztosított 20.000 ezer Ft-ból az év első felében 18.825 
ezer Ft került felhasználásra, melyet a Nagysándor József úti hulladéklerakó rekultivációjához 
szükséges területek megvásárlására fordítottunk. 

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Oktatási feladatok

Szervezetek támogatása előirányzatában a jóváhagyott 500 ezer Ft a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  Közoktatási  Közalapítvány,  illetve  a  300 ezer  Ft a  Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Tudományáért Alapítvány részére a folyamatban lévő szerződéskötések alapján a II. félévben 
kerül kifizetésre, első félévben teljesítésre nem került sor. 

Kiemelt  oktatási  programok  kiadási  előirányzata  között  az  Önkormányzati 
Minőségirányítási  Program  keretében  9  iskola  tanügyigazgatási  és  szakmai  ellenőrzését 
végezte el a Prekog Alfa Kft, melynek költsége 1.484 ezer Ft volt. Az Art Mozi 1.900 ezer Ft 
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összegű önkormányzati támogatását a 92/2006. (IV.24.) számú közgyűlési határozat alapján 
utaltuk át.
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  változása  kapcsán  a  nevelési-oktatási 
intézmények által módosított  Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához 
szakértőket kértünk fel véleményezésre. 
A 2007.  január  1-től  2007.  június  15-ig  folytatódó  iskolatej  programra  14.548 ezer  Ft-ot 
fordított az önkormányzat.
Az előirányzaton  belül  oktatási  intézményekben  működő  Taninform szoftver  bevezetésre, 
valamint informatikai és hardver eszközök tartós bérletére és fejlesztőeszközök vásárlására 
58.516 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A  2007.  I.  félévében  a  Középiskolai  ösztöndíjak teljesítése  1.963  ezer  Ft  volt,  amely 
tartalmazza a 2006/2007. tanévben ösztöndíjban részesültek számára az ösztöndíj  második 
félévre  járó  részét,  valamint  a  2007/2008.  tanévben  meghirdetett  ösztöndíjpályázat 
közzétételének  költségeit.  Az  elmúlt  tanév  második  félévében  52  szolnoki  tanuló  részére 
történt meg az ösztöndíj folyósítása. 

Oktatási rendezvények  keretében a közoktatási intézmények munkájához kapcsolódóan a 
szakmai  munka  segítésére  igazgatói  értekezleteket,  szakmai  tanácskozásokat,  konzorciumi 
üléseket szerveztünk, amelyekre 132 ezer Ft-ot használtunk fel. 
A középiskolai tehetségek tanulmányi és szakmai versenyének díjazottjai részére szervezett 
ünnepség és a díjak költsége 575 ezer Ft volt.
A  városi  pedagógusnapi  rendezvény  költségeiből  az  oktatási  rendezvények  szakfeladatra 
biztosított keretből 2007. I. félévben 48 ezer forint került kifizetésre meghívókra.
A felnőttoktatás ellátása érdekében kötött közoktatási megállapodás alapján 799 ezer Ft-tal 
támogattuk az Integrált Oktatási Alapítványt. 

Oktatási és Közművelődési  célú támogatására Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése 
Oktatási Bizottságának határozata alapján az Oktatási és Közművelődési célú támogatás 2007. 
évi eredeti előirányzat 4.000 ezer  Ft-os összegéből az Oktatási célú támogatásra 1.500 ezer 
Ft, míg a Közművelődési célú támogatásra 2.500 ezer Ft állt rendelkezésre. 

A városunkban működő nevelési-oktatási intézmények, magánszemélyek és közösségek 
közül  43-an nyújtottak be pályázatot  az  oktatási  célú  támogatásra,  amelyek közül  a 
Bizottság 27-et érdemesített támogatásra 1.420 ezer Ft összértékben.
A közművelődési célú támogatásra beérkezett 73 pályázatból 32-en kaptak támogatást, 
2.440 ezer Ft összértékben.
A szerződések aláírása folyamatban van, a támogatás utalása a II. félévben történik. A 
teljesítés összege a pályázat hirdetési költsége.

Sport és ifjúsági feladatok

Szervezetek  támogatása előirányzaából  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  az 
„Ifjúságért”  Egyesület  részére,  közhasznú  tevékenység  ellátására  2007.  január  1.  –2007. 
december 31. közötti időszakra 6.000 ezer Ft támogatást biztosít. 
Az önkormányzat a támogatást két részletben utalja át:  az első részlet  3.000 ezer Ft 
átutalására a szerződés aláírását követő 30. napon belül, a második részlet 3.000 ezer Ft 
átutalására  2007.  július  1-i  hatállyal  került  sor.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  vállalja,  hogy  az  "Ifjúságért"  Egyesület  működéséhez, 
alapszolgáltatásai ellátásához a Szolnok, Szapáry utca 31. sz. alatti ingatlant továbbra is 
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kedvezményes bérleti díjért az egyesület rendelkezésére bocsátja. A bérlet feltételeiről 
külön bérleti megállapodás rendelkezik.

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnoki  Gyermek  és  Ifjúsági  Közalapítvány 
részére 2007-ben 14.000 ezer forintot biztosít nyári napközis táborozásra. 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület 
részére, a 8/2007. (II.23.) KR. rendelet, a 222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. 
melléklet 2/b. pontja alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak 
ellátására 1.000 ezer Ft támogatást biztosított. 

A 34/2007. (II.22.) sz. kgy. határozattal elfogadott szerződés, továbbá a 20/2007. (V.4.) KR. 
rendelet alapján a 2007. évi  támogatás összege a Sportcentrum Kht. részére mindösszesen 
165.435 ezer Ft, melynek utalása időarányosan történik a Kht. részére. 

Sport rendezvények előirányzatának terhére Szolnoki sportolók, sportszervezetek hivatalba 
érkezett  egyedi  sportcélú  kérelmeinek  támogatása;  „Tárt  kapus  létesítmények”  program 
támogatása;  az  önkormányzat  részvételével-,  illetve  hivatali  koordinálással  zajló 
sportesemények  költségei;  sportcélú  rendezvényekkel  kapcsolatos,  nagyobb  volumenű 
versenyek kiegészítő támogatására irányuló kérelmek: ajándékozás, reprezentációs költségek, 
védnöki  díjak,  kupák,  gravírozás,  egyéb  hivatali-önkormányzati  sporteseményeken  való 
részvétel  költségei;  sportfórumokon,  képzéseken  való  helyi  részvétel  támogatása,  Szolnok 
Város Sportjáért díj pénzjutalmai a díjazottak számára; sporteredményességi támogatás. 

Civil  és  kábítószerügyi  feladatok:  A 2006.  évben  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok 
működtetésére kiírt pályázat alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.000 ezer 
Ft támogatást nyert. A pályázat áthúzódó jellege miatt a támogatás és az önerő a 2007. évi 
civil  és  kábítószerügyi  feladatok  előirányzatot  növelte.  A  támogatás,  valamint  az  önerő 
időarányosan, a pályázati programoknak megfelelően került felhasználásra a 2007. évben. Az 
elszámolás a szerződésnek megfelelően 2007. július 30-ig megtörtént.

2007. februárjában zajlott a  Városi Civil Fórum. A Fórum költségeinek finanszírozása 
teljes egészében a civil és kábítószerügyi feladatból történt 31 ezer Ft összegben. 

Civil szervezetek támogatására az első félévben170 ezer Ft összegben került sor.

Ifjúságpolitikai  feladatok: Az ifjúságpolitikai  előirányzatot  Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  a  8/2007.  (II.23)  KR.  rendeletben  4.600  ezer  Ft-ban  állapította  meg.  Az 
önkormányzat  3.300  ezer  Ft-ot  nyert  el  ifjúsági  információs  iroda  működtetésére.  Az 
előirányzat  így  7.900  ezer   Ft-ra  módosult.  Az  Ifjúságért  Egyesület  részére  pályázati 
támogatás felhasználására megkötött szerződés értelmében 3.300 ezer Ft elutalása határidőre 
megtörtént.

Az ifjúságpolitikai  feladatokra elkülönített  összegből  ifjúsági  munkára 3.000 ezer  Ft 
fordított az önkormányzat. A 222/2000.(XII.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott 
Szolnok Város Ifjúsági Koncepciójában foglaltak szerint az Ifjúságért Egyesületnek 550 
ezer  Ft,  a  Szolnoki  Gyermek- és Ifjúsági  Közalapítvány részére  2.450 ezer  Ft  került 
átutalásra, diákok és fiatalok nyári foglalkoztatása céljából. A program mintegy 80-100 
diákot érint.
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A  Városi  Diáktanács  (VDT)  és  a  Városi  Gyermekek  Tanácsa  működésére, 
programjaira,  valamint  a  kiemelt  városi  gyermek-  és  ifjúsági  programok 
megrendezésére  1.600 ezer  Ft  a keretösszeg,  mely számos program megvalósításához 
nyújt  fedezetet.  A  Szentesi  Ifjúsági  és  Diák  Önkormányzat  és  a  Szolnok  Városi 
Gyermektanács Együttműködési Megállapodása alapján a diákok évente 2 alkalommal 
találkozót szerveznek Szentesen, illetve Szolnokon, tapasztalatcsere céljából. Ezúttal a 
szolnokiak 2007. április 27-28-án látták vendégül a szentesi DÖK-tagokat
A VDT sikeresen lebonyolította tavasszal a „Takarító Nap”- ot, melynek keretében 120 
fő diákot mozgósítottak a város tisztábbá tétele érdekében. 

2007. március végén a VDT megszervezte a Duma-D-t, amelyre azokat a középiskolásokat 
várták,  akik  meg  akarták  mutatni,  hogy a  fiataloknak  is  szükségük  van  beszélgetésre.  A 
programnak nagy sikere volt.

A VII. Település és Ifjúsága Országos Szakmai Konferencián, Budapesten 2007. március 8-án 
és 9-én a Gyermektanács képviseltette magát.  A delegált  a hozzá legközelebb álló hármas 
számú  szekción  vett  részt.  Ez  az  európai  ifjúsági  irodákkal  foglalkozott:  az  első  iroda 
megjelenésétől a mai irodákig, ifjúsági klubhelyiségekig. 

A 306/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott és hatályos feladat ellátási 
megállapodás alapján 350 ezer Ft-ot utalt át az önkormányzat az Ifjúságért Egyesület 
részére a Szolnok Városi Gyermektanács és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa 2007. évi 
Ováció című városi tanévzáró ünnepség programjainak megvalósításához. 

Az Ifjúságért Egyesületnek 250 ezer Ft-ot utaltunk át 2007. év áprilisában a Szolnok Városi 
Gyermektanács és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa 2007. nemzetközi csereprogramjának 
megvalósításához. A diákok idén nyáron Drezdába utaznak.

Sport célú feladatok  2007. évi 74.000 ezer Ft-os keretösszegéből az első félévben 57.057 
ezer forint került  kiutalásra a 43/2007. (III.19.),  a 62/2007. (IV.23.),  valamint az 92/2007. 
(VI.18.) sz. SZES bizottsági határozatok alapján. 

Gyermek  és  ifjúsági  feladatok  támogatása: Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 
Oktatási Bizottsága a 23/2006. (XII.7.) határozatában jóváhagyta a Szolnoki Városi Diákok 
Tanácsa  kezdeményezésére  a  „Vigyázz!  Drogok!”  című  prevenciós  előadás  kétszeri 
megrendezését. 
A  36/2006.  (III.10.)  OB  Bizottsági  határozat  alapján  az  oktatási  intézmények 
diákmozgalmat segítő pedagógusai képzésének támogatására 200 ezer Ft a keretösszeg. 
A  kétnapos  képzés  2007.  februárjában  valósult  meg,  a  Csillagpor  Alapítvány 
szervezésében.  Az  „Emberi  jogi  nevelés  az  iskolában”  című  szakmai  program  díja 
bruttó 150 ezer  Ft volt.  A képzés  során a résztvevő általános-  és középfokú oktatási 
intézményeiben dolgozó  diákmozgalmat segítő  pedagógusok megismerték a  Kompasz 
módszert, számukra az ehhez szükséges Kompasz kézikönyvet ingyenesen biztosítottuk. 
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattól 35 db könyvet rendelt az önkormányzat, 49 
ezer Ft értékben.  

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  8/2007.  (II.23.)  KR. rendelettel  hagyta  jóvá a 
Gyermek és ifjúsági feladatok bizottsági támogatásának 2 millió forintos előirányzatát.
Az  Oktatási  Bizottság  39/2007.  (III.21).  OB  bizottsági  határozatában  megfogalmazta  az 
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Alapból támogatni kívánt feladatokat, továbbá meghatározta ezen feladatok megvalósítására 
felhasználható  keretösszegeket.  A  döntés  értelmében  az  Oktatási  Bizottság  az  oktatási 
intézmények diákönkormányzatainak 2006/2007. évi tanév II. félévére, valamint a 2007/2008. 
tanév  I.  félévére  tervezett  programjainak  támogatására  900  ezer  forintot  határozott  meg. 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottsága 2007. május 23-i ülésén az 
79/2007.  (V.23.)  OB  Bizottsági  határozatával  döntött  a  Gyermek  és  ifjúsági  feladatok 
bizottsági  támogatása  keretre  beérkezett  igényekről;  10  ezer  Ft-tól  80  ezer   Ft-ig  terjedő 
összegek kerültek elosztásra, 14 oktatási intézmény 20 programjára. 

„Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért” szakfeladatra  tervezett  6.500 ezer Ft 
átutalása a II. félévben történik meg. A két fél között kötött együttműködési megállapodás 
értelmében  a  rendőrség  helyszíni  biztosítással,  gyalogos  mozgó  járőrrel  ill.  gépkocsizó 
járőrszolgálattal segíti az egyes iskolák környékén a gyermekek közlekedését.  A rendőrség 
vállalta továbbá, hogy egyes rendezvények helyszínén ill. az odavezető útvonalakon fokozott 
közbiztonsági ellenőrzést végez. 

Közművelődési feladatok

Szervezetek  támogatása  előirányzatából  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Kht.  első 
félévi támogatása időarányosan történt. 

A  Szolnoki  Szimfonikus  Zenekar,  a  Liszt  Ferenc  Kamarazenekar  és  a  Bartók  Béla 
Kamarakórus  támogatására  az  önkormányzat  50.000  ezer  Ft-ot  nyert  a  Nemzeti 
Kulturális  Örökség  Minisztériumától,  melyet  a  zenekarok  és  a  kórus  számára 
átutaltunk. 
Az intézmény, a zenekarok és a kórus támogatását a VMZK Kht igényeinek megfelelő 
ütemben utaltuk át. Az intézmény működési költségeinek biztosításához az a II. félévben 
az I. félévi üzemeltetési tapasztalatok alapján pótelőirányzat biztosítására lesz szükség.

A költségvetésben jóváhagyott  Tisza Táncegyüttes, a Kodály Kórus, a Szolnoki Művészeti 
Egyesület  támogatása  időarányosan  megtörtént.  A  Damjanich  János  Múzeum  részére  a 
Szolnokon rendezett Munkácsy-kiállítás támogatási összeg egy összegben került átutalásra. 

A  Civil  Szolgáltató  Központ  a  városban  működő  civil  szervezetek  számára  biztosít 
infrastrukturális hátteret. A támogatásból időarányosan 500 ezer Ft támogatás került kiutalásra 
a Civil Szolgáltató Központot működtető szervezet számára. 

Közművelődési rendezvények előirányzatának a 2007. I. félévi teljesítése 9.954 ezer Ft. Az 
előirányzat felhasználása folyamatos volt. A közművelődési feladatból a város hagyományos, 
évről  évre  visszatérő  rendezvényein  (pl.  Szolnoki  Csata  500  ezer  Ft,  Éneklő  Ifjúság 
Hangversenysorozat 200 ezer Ft) kívül az adott évben megrendezésre kerülő programok is 
támogatást kaptak. 
Támogattuk a Szolnok Tudás Egyeteme rendezvénysorozat megrendezését 200 ezer Ft-tal, 
valamint a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületet,  a Verseghy-év rendezvényeit, 
amelynek keretében 200 ezer Ft értékben elkészült a Verseghy dombormű, amely a Szolnoki 
Panteonban került elhelyezésre.

Támogatást  nyújtottunk  Serfőző  Simon  verseskötetének  valamint  az  Eső  című  folyóirat 
megjelentetéséhez is. 
Ebben az  évben jelentősebb kiadást,  1 000 ezer  Ft-ot  jelentett  az  II.  Szolnoki  Tiszavirág 
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Fesztivál megrendezésének támogatása.

A Paál  István Stúdiószínház 2 250 ezer  Ft-ot  nyert  el  az Oktatási  Minisztérium alternatív 
színházi  társulatok  számára  kiír  pályázatán.  Az  összeget  az  önkormányzat  továbbította  a 
színházhoz.

Civil feladatok támogatása  előirányzata terhére a SZES 37/2007. (III.19.) sz. 1/a. pontja 
hagyta jóvá a szolnoki székhelyű civil szervezetek támogatását. A pályázatok felosztását 
a 37/2007. (III.19.) számú SZES bizottsági határozat, az alapítványok támogatását pedig 
a  146/2007.  (V.31.)  számú  közgyűlési  határozat  tartalmazza.  A  szerződéskötések 
megtörténtek.
Az  előirányzatból  támogatásra  került  a  Civil  Almanach  megjelentetése,  a  Civil 
Kavalkád.

Egészségügyi feladatok

Szervezetek  támogatásai  előirányzat  terhére  az  első  félévben  500  ezer  Ft  a  Szív  és 
Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesülete számára lett átutalva. 

Egészségügyi  rendezvények  terhére   a  Dr.  Kálmándi  Mihály  Díj  alapításáról  és 
adományozásának  rendjéről  szóló  34/1994.  (X.5.)  KR.  sz.  rendelet  alapján  került 
megrendezésre 2007. június 29-én a Dr. Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség.

Jogszabályi  előíráson  alapuló  feladatok:  A  regionális  tisztifőorvos  elrendelte  a  megye 
területén  huzamos  jelleggel  tartózkodó,  30  éves  és  ennél  idősebb  személyek  kötelező 
tüdőszűrő  vizsgálatát,  melyhez  az  idézés  elkészítésének  költsége  került  az  I.  félévben 
kiegyenlítésre.
A  parodontológia  szakellátást  egészségügyi  ellátási  szerződés  alapján  szakorvos  látja  el, 
amely  ellátás  biztosítására  az  idei  évre  –  a  Z-50/2006.  (V.25.)  sz.  közgyűlési  határozat 
alapján - 6.000 ezer  Ft támogatás átutalása történt meg.

Egészségügyi  célú  támogatás:  Az  Egészségügyi  célú  feladatok  bizottsági  támogatása 
hasznosításának,  működésének szabályzata  jóváhagyásáról  szóló 165/2005.  (III.31.)  számú 
közgyűlési határozat szerint megtörtént a pályázat kiírása és fogadása. Összesen 70 pályázat 
érkezett.  Az  igényelt  összeg 10.989  ezer  Ft  volt.  Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Sport 
Bizottság  77/2007.  (V.23.)  számú  határozatával,  illetve  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  146/2007.  (V.31.)  számú  határozatával  70  pályázatot  részesített  vissza  nem 
térítendő  támogatásban  2.700  ezer  Ft  összegben.  A  bizottsági  döntésről  az  érintettek 
tájékoztatást kaptak, a szerződéskötés megtörtént, a támogatások utalása folyamatban van, a 
második félévben teljesül.

Egyéb  egészségügyi  feladatok  előirányzata  alapvetően  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
egészségügyi szakmai programját hivatott megvalósítani.
Ennek  keretében  került  megrendezésre  2007.  április,  május  hónapban  a  Korosztályos 
Egészségnevelési Verseny az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. 
A város lakosai számára március hónapban megrendezésre került az előadásokkal egybekötött 
„Tiszta  Szívvel  Szolnokért”  elnevezésű  szűrőprogram,  melynek  keretén  belül  1  héten  át, 
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különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon.
Az  egészségügyi  szakmai  program  keretében  szerződés  született  az  Önkormányzat  és  a 
Szolnok Televízió Zrt. között, mely szerint a havonta jelentkező „Látlelet” című műsorban 
minden alkalommal „önkormányzati blokk” jelentkezik. 

Szolnok város a háziorvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján 
látja  el.  Ezért  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Egészségügyi  Szolgálata  a 
Móra  F.  úti  ügyeleti  helyiségeket  használatra  átadta  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulásának. A használatba adást megelőzően – a jogszabályi  előírásoknak – megfelelően 
elkészült a rendelő értékbecslése is, melynek ára az Egyéb egészségügyi feladatokból került 
kiegyenlítésre.

Szociális feladatok

Szervezetek  támogatása:  A Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  ellátási  szerződés  keretében 
látja  el  fogyatékos  személyek  nappali  ellátását.  Az  ellátási  szerződés  alapján  időarányos 
teljesítésnek megfelelően történt a kifizetés.

Gyermekjóléti  szolgáltatás  ellátása:  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az 
Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó gyermekjóléti központ ellátás működtetését a 
Szolnok Megyei Jogú Város Közigazgatási területén 2007. május 1-től a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja biztosítja.
A CONTACT Munkarehabilitáció  Kht  által  biztosított  ellátás  ellenértékének kiegyenlítése 
havonta, számla ellenében történt.
A Szolnoki Kistérséggel feladatellátás alapján történő elszámolás folyamatban van, melynek 
teljesítésére a második félévben kerül sor. 

Családok  átmeneti  otthonának  bérleti  díja  előirányzata  terhére  a  családok  átmeneti 
otthona,  mint  átmeneti  bentlakásos  személyes  gondoskodást  nyújtó  elhelyezés  biztosítása 
történik gyermekek és szülő számára civil szervezettel megkötött ellátási szerződés keretében. 
40  fő  számára  biztosított  férőhely,  amely  100  %-os  kihasználtsággal  működött  az  első 
félévben, időarányos kifizetés történt, amely a MÁV-val megkötött bérleti szerződés alapján 
történő kifizetéseket tartalmazza.

Roma program  előirányzata alapvetően a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Roma Integrációs programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek 
életesélyének  javításáról  szóló  144/2005.  (III.31.)  számú  közgyűlési  határozat  Cselekvési 
Feladattervében foglaltak végrehajtását hivatott biztosítani. A keret közhasznú foglalkoztatás 
önerő  20  %-ának  biztosítását  szolgálta:  3  fő  közösségfejlesztő  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzatnál történő foglalkozatása. 
A keretből támogatásra került a hagyományos, és immáron országos szintűre emelkedet Roma 
Hagyományőrző Főzőverseny.
Új elemként jelent meg a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány kisebbséghez tartozó réteg 
egészségügyi állapotának javítását segítő mobil szűrési program szervezésének támogatása.
A  hagyományoknak  és  a  cselekvési  feladattervnek  megfelelően  ez  évben  is  támogatást 
biztosítottunk a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásához, mely a pályázati önerő 
biztosítását szolgálta. A keret felhasználása időarányos, a rendelkezésre álló keret biztosítja a 
cselekvési feladattervben foglalt célok megvalósítását.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 
8/2007. (II.23.) KR. rendeletében a  Szociális  célú támogatások keretét  4.000 ezer Ft-ban 
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határozta meg.

A Szociális célú feladatok bizottsági támogatása hasznosításának, működésének szabályzata 
jóváhagyásáról  szóló  169/2005.  (III.31.)  számú  közgyűlési  határozat  szerint  megtörtént  a 
pályázat kiírása és fogadása. Összesen 68 pályázat érkezett. Az igényelt összeg 11.627 ezer Ft 
volt.  Az Egészségügyi,  Szociális és Sport Bizottság 78/2007. (V.23.) számú határozatával, 
illetve  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése 146/2007. (V.31.)  számú határozatával  (5 
alapítvány)  68  pályázatot  részesített  vissza  nem  térítendő  támogatásban  3.935  ezer  Ft 
összegben.  A  bizottsági  döntésről  az  érintettek  tájékoztatást  kaptak,  a  szerződés  aláírásra 
kerültek. A pályázaton nyert támogatások összegének utalására a 2007. év második félévében 
kerül sor.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás előirányzata terhére szerződés alapján 2007. évben a 
MEDI-NOS  2001.  Foglalkozás-egészségügyi  Kft.  végzi  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az 
önkormányzati intézmények dolgozói számára a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást.
Egyéb szociális feladatok terhére került támogatásra a város szociális térképének elkészítése, 
mely folyamatban van.
A  szakfeladati  keret  tartalmazza  a  hajléktalanok  átmeneti  ellátásnak  civil  szolgáltatóval 
történő biztosításához kapcsolódó támogatás összegét,  mely alapvetően az ellátás végleges 
működési engedélyének megszerzését kívánta biztosítani. 

Szociális ellátások kiadásai 

A szociális  alprogram 2007.  évi  költségvetésének  I.  félévi  teljesítésében  meghatározó 
szerepe volt - mint minden évben - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  többször  módosított  1997.  évi  XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosításainak, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének év eleji és kivételesen év közbeni emelésének.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, 
valamint  a  gyermekvédelmi  támogatásokról  szóló többször  módosított  56/1995.  (XII.  22.) 
KR. rendeletét  (továbbiakban: rendelet)  2007. I. félévében három alkalommal módosította, 
melyek  minden  esetben  hatással  voltak,  illetve  vannak  az  előirányzat  felhasználásának 
alakulására. 

A  korábbi  évek  jogszabály-változásai  érintették  a  rendszeres  szociális  segélyre  való 
jogosultságot, mely a segélyre jogosultak körét folyamatosan bővíti.
A nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét az önkormányzat 2007. I. félévben 
havonta átlagosan 784 főnek folyósította, míg 2006. I. felében 580 főnek. 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül:
- időskorúak járadékában átlagban 16 fő részesült havonta,  
-  rendszeres szociális segélyben (egészségkárosodottak) átlagban 30 fő részesült havonta, 
mely számok az előző évhez képest szinte nem változtak.

Ápolási  díjban 2007.  I.  félévben  havonta  átlagosan  306  fő  részesült.  Az  ápolási  díjban 
részesülők 47%-a alanyi jogon, míg 53%-a méltányossági alapon jogosult a támogatásra. 

Az  együttes  finanszírozásból  adódóan  az  önkormányzatot  az  időskorúak  járadéka,  a 
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rendszeres szociális segély és az alanyi jogon folyósított ápolási díj esetében 10 % terheli. 

Természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül a közgyógyellátás. Szolnok Megyei Jogú 
Város  Jegyzője  2007.  I.  félévében  151  fő  részére  állapított  meg  méltányosságból 
közgyógyellátásra való jogosultságot.

A  temetési  segély jogosultsági  feltételei  és  mértéke  utoljára  2006.  március  1.  napjától 
módosult. A Polgármester 2007. I. félévében temetési segélyt 67 esetben állapított meg.
Átmeneti segélyt 2007. I. félévében 639 esetben folyósított az önkormányzat. 

2007. I. félévében havonta átlagosan 979 fő részesült lakásfenntartási támogatásban.

Az  állam,  az  önkormányzat,  az  adós,  a  szolgáltatók  és  az  adósságkezelési  szolgáltató 
hatékony  együttműködésével  2007.  I.  félévében  összesen  46  család  vett  részt  az 
adósságkezelési szolgáltatásban.  
A Városi Gyámhivatal feladatkörébe a szociális ellátások kiadásai közül a gondnoki díjak, 
a gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás tartozik.
A  gondnoki  díjak  között  került  tervezésre  a  hivatásos  gondnokok  megbízási  díja 
járulékaival  együtt,  a jegyzői  gyámhatósági feladatokat ellátó ügyintézők,  valamint a 
gyámhivatal által kirendelt eseti gondnokok díjazása. 
A gyermektartásdíj megelőlegezése,  valamint az otthonteremtési támogatás tervezésre 
nem került az önkormányzat költségvetésében, mert az e tárgyban hozott gyámhivatali 
határozatok  alapján  kiutalt  összegek  az  állami  költségvetésből  teljes  egészében 
megtérítésre kerülnek.

Rendszeres  nevelési  segélyben 2007.  I.  félévében  havonta  átlagosan  220  család  393 
gyermeke részesült.
Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 575  család  1369  gyermek  számára  került 
folyósításra. 
Egyedi térítési díjtámogatásban 2007. I. félévében eddig 43 család 91 gyermeke részesült.
Tanszersegélyben 177 család 271 gyermeke részesült.

A Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás kiutalására 2007. július elején került sor, 1063 
család 2323 gyermekének folyósítottuk az ellátást.  Finanszírozását a központi költségvetés 
100 %-ban biztosítja. 
Bursa  Hungarica felsőoktatási  önkormányzati  szociális  ösztöndíj  426  nyertes  pályázó 
számára került utalásra.

Súlyos  mozgáskorlátozottak  közlekedési  támogatására való  jogosultságot  a  jegyző  906 
főnek állapított meg 2007. I. félévében. 

Az  első  lakáshoz  jutó  fiatalok  helyi  támogatásában részesülők  száma  az  előző  év  I. 
félévéhez képest csökkent. A támogatás 2006. I. félévében 84 fő részére, 2007. I. félévében 
37 fő részére került megállapításra. 

Várospolitika

Polgármesteri  kötelezettségvállalás  előirányzatából  –  mely  a  2006.  évi  pénzmaradványból 
képződött  -   2007.  év  első  félévben  60  ezer  Ft  támogatást  nyújtottunk  a  Szolnok  Város 
Közbiztonságáért Közalapítvány működésére.
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Várospolitikai feladatok terhére 2007. évben két keretszerződést kötött az önkormányzat az 
Axel Springer Kft-vel. 9 540 ezer Ft a Városházi tükör és a Grátisz hirdetésre, és 1 008 ezer 
Ft 60 példány az Új Néplap c. napilapból az önkormányzat intézményi részére.
A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálatára 600 ezer Ft-ot költöttünk 
a szakfeladatról.

Nemzetközi  kapcsolatok  előirányzatából  a  tisztségviselők,  önkormányzati  képviselők, 
hivatali dolgozók, külföldi utazásai (napidíj, repülőjegy, dologi költségek), testvérvárosi 
és nemzetközi delegációk fogadására az első félévben 2.253 ezer Ft került kifizetésre. 
Hivatalos  látogatásra  került  sor  finn  testvérvárosunkba,  Riihimäkibe  és  lengyel 
testvérvárosunkba  Bielsko-Bialába  és  Svájcba.  A  Nagybányán  megrendezésre  került 
nemzetközi  konferencián szintén delegálta  magát  a város.   Szolnokra  látogatott  Moszkva 
Sokol  kerületének  polgármestere  vezette  delegáció,  Bielsko-Bialából  lengyel 
testvérvárosunkból a Szolnoki Csata alkalmából látogatott hozzánk küldöttség, Yuzából japán 
testvérvárosunkból  is  érkezetek  gyerekek  Szolnokra,  valamint  az  orosz  főkonzul,  a  Dél-
Afrikai Nagykövet asszony, és a lengyel Nagykövet asszony járt Szolnok városban. 

A  külföldi  vendéglátással  kapcsolatos  kiadásokra,  reprezentációra,  fordításra, 
tolmácsolásra,  ajándékok vásárlására az első félévben 1.498 ezer forint kifizetésére került 
sor. alkalmazása szükséges az esetek többségében.   

A  2007.  évben  a  Városmarketing feladatok  céljára  a  10.000  ezer  Ft  összeg  került 
jóváhagyásra, mely összegből 2007. I. félévében 2.155 ezer Ft  felhasználása történt meg.  A 
szakfeladat  felhasználásában  jelentős  tételt  jelentett  a  budapesti  Utazási  kiállítás  2007. 
kiállításon  való megjelenés.  A budapesti  és  a  szolnoki utazási  kiállításora 5000 db turista 
térkép készült. Szintén a város bemutatását szolgálta a leporelló formátumú programfüzet. A 
Gulyásfesztivál népszerűsítését szolgáló szakmai jellegű Gulyás Konferencia megrendezését 
50 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzat. A város befektetők számára történő bemutatását 
segítette, az Ipari Parkról és a Logisztikai Központról készített kiadvány, mely magyar, angol 
és német nyelven jelent meg. 

A város idegenforgalmi népszerűsítése érdekében  Comp Almanach Kiadványban és az Orosz 
vakáció című Moszkvában megjelentetett kiadványokban kerül bemutatásra a város. 
A Szolnok Expo Kiállítás  és Vásár megrendezésével  kapcsolatban  a megnyitó  alkalmából 
rendezett fogadást az önkormányzat rendezte, amelynek költsége 100 ezer Ft volt. 

Az idegenforgalmi feladatok támogatására 2.000 ezer Ft összeget hagyott jóvá a Közgyűlés.
2007. június 30-ig 101 ezer Ft került kifizetésre, mely a pályázati kiírás Új Néplapban történő 
megjelentetésének költségét fedezte. A pályázók által elnyert támogatások átutalása 2007. II. 
félévben történt meg. 

A  „Bűnmegelőzési  és Közbiztonsági feladatok támogatása” szakfeladat keretében 2.000 
ezer  Ft előirányzat  került  tervezésre.  Az I.  félévben ebből  átutalásra  került  650 ezer  Ft a 
38/2007. (IV. 17.) VÁR bizottsági határozatnak megfelelően.
200  ezer  forint  támogatásban  részesült  az  Életjel  Mentőkutyás  kutatóegység  akik  elemi 
csapások, természeti katasztrófák esetén, eltűnt személyek keresésében vesznek része. 
Szintén  200  ezer  Ft  támogatást  kapott  a  Készenléti  Mentőkutyás  Kutatóegység  annak 
érdekében,  hogy  a  járőrszolgálat  fokozottabbá  váljon  a  természetvédelmi  területeken, 
idegenforgalmilag  kiemelt  helyeken.  A  Viacom  Kft.  a  kapott  összeget  (250  ezer  Ft) 
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bűnmegelőzési műsor készítésére fordíthatja, mely az Aktív Rádión keresztül kerül sugárzásra 
6 hónapon keresztül, két hetente, fő műsoridőben.
A fennmaradó összeg (1.350 ezer Ft) felhasználására a Közgyűlés által hozott döntés alapján 
a Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány jogosult, melynek kifizetése a II. félévben 
realizálódik.

Igazgatási kiadások: Az igazgatási kiadások félévi teljesítése az időarányosnak megfelelő. A 
költségvetési  rendeletben  előírt  igazgatási  létszámcsökkentés  végrehajtásra  került.  A 
felmentésekkel kapcsolatos kiadások ellentételezésére a második félévben az önkormányzat 
pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. 

TŐKEKÖLTSÉGVETÉS

A  felhalmozási  típusú  kiadások  pénzügyi  teljesítése  a  megkötött  szerződéseknek 
megfelelő ütemben történik. 

A  2007.  évre  tervezett  3,6  milliárd 
forintos  összes  beruházásból  az  első 
félévben  1  milliárd  forint  összegű 
fejlesztés valósult meg. 

Az  időarányos  teljesítéstől  való 
elmaradást  az  okozza,  hogy  a 
jelentősebb,  2007.  évben  induló 
beruházások  tekintetében  az 
előkészítési  munkálatok  és 
közbeszerzési eljárások történtek meg 
az  első  félévben,  a  kivitelezéshez 
kapcsolódó  kiadások  az  év  további 

részében jelentkeznek. 

Beruházások, felújítások kiadásai

Gépipari,  Közlekedési  Szakközépiskola  épületének  rekonstrukciója:  A  Gépipari, 
Közlekedési  Szakközépiskola  felújítására  kiírt  pályázaton  elnyert  támogatási  összeg 
felhasználásra került, a rekonstrukció műszaki, pénzügyi vonatkozásokban 2007. I. félévben 
teljes egészében lezárult.

VMZK KHT épületének rekonstrukciója: A beruházás befejeződött, pénzügyi elszámolás 
megtörtént. 

Regionális  Hulladéklerakó  megvalósítása:  2007. év  elejére  befejeződött  a  Kétpói 
hulladéklerakó telep  beruházása,  illetve  próbaüzem. Az üzemeltető  Remondis  Kétpó Kft. 
2007. január 1. és június 30. között sikeres próbaüzemet folytatott le. A félév végéig minden 
létesítmény megkapta az ideiglenes használatbavételi engedélyt. A meglévő hulladéklerakók 
rekultivációjának  műszaki  előkészítése  keretében  21  db  lerakó  megkapta  a  rekultivációs 
engedélyt, melynek megvalósítása közbeszerzési eljárás alatt van.

Logisztikai Központ beruházás  az elmúlt évben befejeződött a szerződésekből következő 
műszaki  és  pénzügyi  teljesítés  közötti  devizaárfolyam-veszteség  elszámolása  folyamatban 
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van, a kivitelező részére a pénzügyi teljesítés megtörtént. 

Meglévő útalapok felületi lezárása keretében meglévő 12 db közút, illetve külön szerződés 
keretében Üteg úti munkák műszaki teljesítése 2006. évben megtörtént. 

2007.  évi  útépítések  (TEUT): A  2007.  évben  benyújtott  „Szolnok,  Kőrösi  út  felújítása” 
tárgyú pályázat  eredménnyel  járt.   A megvalósítás  és a pályázat  elszámolása 2007. év II. 
félévben kerül teljesítésre.

Mátyás  király  –  Nagy  I.  krt.  forgalom  korlátozási  tervre  felhasznált  előirányzat  a 
nagyforgalmú  útszakasz  tehergépjármű  forgalmának  csillapítására  készült  tanulmányterv 
kifizetésre került. 

Intézményi felújítások: Folyamatban lévő felújítások között az árvízkárok helyreállítása 
céljából  elnyert  pályázati  összegből  megkezdődött  3  intézmény  felújítása  (Tiszaparti 
Gimnázium, Verseghy Gimnázium, Pálfy János Szakközépiskola)
A  Közgyűlés  döntött  a  Varga  Katalin  Gimnázium  tornaterme  részleges  felújításának 
támogatásáról  3.000  ezer  Ft  összegben,  valamint  a  Kassai  úti  Általános  Iskola  fűtés-  és 
melegvíz ellátó  rendszerében keletkezett  hiba javítási  összegének átcsoportosításáról  3.000 
ezer Ft összegben.

2007.  évben  indításra  tervezett  felújítások:  A  Verseghy  Ferenc  Gimnázium 
tornacsarnokának  felújítása  benyújtott  pályázat  támogatás  kapott,  az  év  második  felében 
CÉDE támogatással valósul meg. 

Játszótéri  program:  A  Botár  Imre  úton  létesítésre  kerülő  új  játszótér  kivitelezésére  a 
vállalkozási szerződés az év második felében aláírásra került.

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése 2007. évben induló:  Bajcsy 
Zs. u. 8-16., Hild V. u., 16-20, Lovas I. u., 16-20., Jubileum tér 4., Kassák L. út 13., Gorkij út 
38., TVM ltp. 4., TVM ltp. 5., Zagyvaparti sétány 1-3. sz. alatti társasházakkal a szerződések 
megkötésre kerültek. A feladat műszaki és pénzügyi teljesítésére a második félévben kerül 
sor. 
A 2006. évről áthúzódó iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése Ispán 
krt. 7. esetében a végszámla benyújtásra és kifizetésre került. A 2006. évről áthúzódó munka 
pénzügyileg is lezárásra került.

Szolnok belváros rehabilitációja:  A projekt keretében vállalt  beruházásból a Kossuth tér 
1-9. épületek felújítása 2006. évben megtörtént.  A projekt további részeinek kivitelezésére 
(Kossuth tér, közlekedési csomópontok, térfigyelő rendszer) 2007. I. félévben folytattunk le 
közbeszerzési  eljárást.  A  nyertes  kivitelezővel  a  szerződést  megkötöttük,  a  kivitelezés 
megkezdődött.  
A  projekt  támogatott  műszaki  tartalmának  megvalósításához  szükséges  pénzügyi  forrás 
biztosítására  a  támogatási  szerződésben  szereplő  összegen  felül  289.036  ezer  Ft 
kötelezettségvállalásról  döntött  a  Közgyűlés,  a  nem  támogatott  műszaki  tartalom 
megvalósításához  pedig  döntött  további  396.000  ezer  Ft  biztosításáról.  A  projekt 
megvalósítása folyamatban van, befejezési határidő 2007. november 30.

45



Információszolgáltató  tevékenység  fejlesztése: A  projekt  teljes  egészében  lezárult, 
valamennyi kifizetés teljesítésre került, az állami támogatás átutalására azonban az első félév 
végéig nem került sor.

Városháza  fűtéskorszerűsítése:  A  Városháza  fűtéskorszerűsítése  CÉDE  támogatással 
valósul meg. A kivitelező ALFA-NOVA Kft. a beruházást az elmúlt évben megkezdte és az 
ütemnek  megfelelően  végzi.  A támogatási  szerződés  szerint  a  kivitelezés  és  a  támogatás 
folyósítása 2006., 2007., 2008. évekre került elosztásra.

Szolnoki  Vásárcsarnok  fejlesztése:  A  projekt  keretében  vállalt  beruházás  megvalósult. 
2007. januárban a projekt zárása megtörtént. 

Mátyás király út – Városmajor út kerékpárút építése: A fejlesztéshez a pályázott állami 
támogatást  elnyertük,  a  feladat  megvalósításához  azonban  az  engedélyezési  terv 
aktualizálására került sor. 

Damjanich uszoda tervpályázat előirányzata  a 2006. évben kiírt  tervpályázat  2007. évre 
áthúzódó kiadásait tartalmazza.

Település-fejlesztési  koncepció:  Szolnok  város  településfejlesztési  koncepciójának 
elkészítésére  jelenleg  folyamatban  van,  a  véleményezési  eljárás  zajlik.  Az  egyeztetési 
dokumentáció tervezési költségei kerültek kifizetésre. Az előirányzat felhasználása az év II. 
félévében várható, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően.

Járda felújítások program: Az Ady E. út több részére, a Baross út (Dr. Elek I. út – Kápolna 
út közötti szakaszára), a Batthyány út egy részére, a Hild tér környezetében meghatározott két 
területre kötött szerződés teljesítése és pénzügyi elszámolása teljes egészében megtörtént.
Közlekedési csomópontok fejlesztése, a forgalomszabályozó jelzőrendszer fejlesztése, a 
Tiszaligeti autóbuszöböl, megálló építése: 2007. II. félévében kezdődik el és fejeződik be. 
Lakóotthon létesítése fogyatékosok részére:  A pályázati  dokumentáció  a  II.  fordulóban, 
2007. június 30-ig benyújtásra került, a pályázati döntés értelmében az Önkormányzat 79.999 
ezer  Ft-ot nyert  el  a lakóotthon építésére.  A beruházás befejezésének tervezett  határideje 
2008.  május  30.  A  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása 
folyamatban  van. A támogatási  összegből  40  % mértékű  összeg  kifizetése  várható  2007. 
évben.
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II. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet 
módosítására

Szalay Ferenc kérte a rendelet-tervezetben a következő pontosításokat átvezetni:
-  az  előterjesztés  5-6.  oldalán,  a  rendelet-tervezet  2./  Polgármesteri  Hivatal  saját  hatáskörű 
előirányzat  módosításai  fejezet  bevételi  –  kiadási  előirányzatának  főösszege:  1468478  ezer 
forint,
- a 9. oldal lap alján az Egyesített Szociális Intézménynél a zárójeles szövegben agyag vásárlás 
szövegrész  helyett anyag vásárlás szövegrész kerül. 
- a 4/a. sz. mellékletében egy új sor kerül feltüntetésre,  a Városi Kollégium adata, személyi 
juttatás 263 eFt,  TB járulék 76 eFt,  munkaadói járulék 8 eFt, összesen oszlopban 347 eFt. 

A napirendi  pontot  véleményezte  az ellenőrző  albizottság  kivételével  a  közgyűlés  minden 
bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. 

Hegmanné Nemes Sára:  A költségvetési  rendelet  módosításának három oka van.  Ezek a 
központi forrásokból származó támogatások változásai, az intézmény saját hatáskörben történt 
módosítások, és a szakfeladatokon belül történt átcsoportosítások. 

K é r d é s:

Csák  László:  A  11.  oldalon  szerepel,  hogy  Várospolitika:  várospolitikai  feladatok 
előirányzata nő, melyből dologi kiadás 4,5 millió forint.  Önkormányzat  kommunikációs és 
bérelt  tevékenységét  elősegítő  hirdetési  felület  beszerzése.  Szeretne  erről  többet  tudni.  Ez 
konkrét elképzelés, vagy csak terv?

Kéri  József válaszában  elmondta,  hogy  a  költségvetési  tartalékból  az  AXEL  Springel-el 
megkötött  szerződés fedezetére  javasoltak átcsoportosítani  4,5 millió  forintot.  Ugyanebben a 
műfajban  van  még  5,0  millió  forint,  ami  szintén  a  tartalékból  kerül  egyéb  önkormányzati 
feladatokra, nevezetesen az egyházak támogatására. 

V é l e m é n y e k:

Csák László:  Az előterjesztés  ezen  pontját  nem támogatja,  hiszen  az  látszik,  hogy ezzel  a 
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szerződéssel olyan dolgok valósulnak meg Szolnokon, amelyek nem szolgálják a demokráciát és 
nem  tükrözi  vissza  azokat  a  viszonyokat,  amelyek  jelenleg  a  városban  vannak.  Az  AXEl 
Springel-el  kötött szerződés lényeges eleme a GRÁTISZ ujságban megjelenő önkormányzati 
hírek név alatt futó dolog, ami az egyik politikai oldal álláspontjának folyamatos reklámszintű 
súlykolásáról szól. Ha bekerül más is a közgyűlésből például az MSZP frakció véleménye, az 
néhány sor  és  csak  arra  alkalmas,  hogy a  hosszasan  kifejthető  ellenérvek  helyet  kapjanak. 
Amennyiben ez önkormányzati célokat, Szolnok város valamilyen szintű lapjaként megjelenő 
működési formát takar a GRÁTISZ féle szerződés, akkor kötelessége a városnak biztosítani, 
hogy legalább arányaiban a vélemények megfelelő módon megjelenjenek. Nagyon rossz időket 
idéz ez a fajta torz arány, ami ebben az újságban tapasztalható.

Szalay Ferenc reagálásában kifejtette, hogy a szerződés és megállapodás a város javát szolgálja. 
Olyan  hírek  jelennek  meg  a  Néplapban  és  a  GRÁTISZ-ban is,  amiről  úgy gondolja  a  lap 
szerkesztője, hogy a város lakosai elé lehet tárni. Természetesen megjelenhet a város vezetése és 
az ellenzék véleménye is, ellentétben az elmúlt ciklusban, amikor az ellenzék ki lett  tiltva a 
televízióból  a  „Döntés  előtt”  című  műsor  megszüntetésével.  A  megyei  hirdetőben  való 
megjelenésével a város akkori vezetése féloldalban rendszeresen tájékoztatott saját ízlése szerint 
mindenről, amiben az ellenzék nem szerepelhetett. Most az újságban az MSZP frakció akkor 
szerepel, amikor úgy gondolja, hogy szerepelni akar. 

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők  száma:  23  fő  -  17  igen  szavazattal,  7  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül 
megalkotta a következő rendeletét:

33/2007. (IX.27.) KR.  r e n d e l e t
Szolnok város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (II.23.) KR. rendelet 
módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2007. 
évi állami költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra – a 8/2007. (II.23.) 
KR. rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 11. § alapján a 2007. évi költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

A Rendelet 1-8. sz. mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

    Ezer Ft-ban

1./
Állami támogatás bevételi előirányzata nő

303773

  A./  Normatív módon elosztott kötött felhasználású
69248

Központi támogatás 
A költségvetési törvény szerint az egyes szociális ellátásokra az önkormányzat által kifizetett  
összegek 90%-át megtéríti a központi költségvetés.
Kiadási előirányzat nő 69248 
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Ebből:
- Rendszeres szociális segély 40890     
  Ebből: Rendszeres szociális segély 1437
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 
                                                                             1 437
  Tartósan munkanélküliek szociális segélye 39453
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás
                                                                           39 453
- Időskorúak járadéka 865
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 865

- Ápolási díj – Normatív 9998
  Melyből: Nyugdíjbiztosítási járulék 1708
                 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 8290

- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás 2169
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 2169

 - Lakásfenntartási támogatás - Normatív 3711 
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 3711

- Pénzbeli támogatás 11615
  Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 11615

B./ Központosított előirányzat nő
234525

1./ Kiadási előirányzat nő 234525
Ebből:
A költségvetési törvény 5. sz. mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott  
központosított előirányzatok.
- Lakossági közműfejlesztési támogatás 620
Melyből: Fejlesztési célú pénzeszközátadás 620

Helyi kisebbségi önkormányzatok éves működését szolgáló támogatás. Kisebbségi 
önkormányzatonként 640 ezer Ft/év.
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Cigány 160
Melyből: Dologi kiadás 160
   
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Lengyel 160
Melyből: Dologi kiadás 160

Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása.

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat előirányzata 
nő

1496

Melyből: Dologi kiadás 1496

Prémium Évek Program támogatása.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő 641
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Melyből: Személyi juttatás 481
                Tb. Járulék 139
                Munkaadói járulék 15
                Egészségügyi hozzájárulás 6

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása.

Humán szakfeladatok célelőirányzata
Oktatási  feladatok  –  Kiemelt  oktatási  programok 
szakfeladat előirányzata nő

46025

Melyből: Dologi kiadás 46025

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások – Halmozottan Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Kollégiumi – Szakiskolai Programja.

Városi Kollégium előirányzata nő 6360
Melyből: Személyi juttatás 1927
               Tb. Járulék 559
               Munkaadói hozzájárulás 58
               Dologi kiadások 2226
               Ellátottak pénzbeli juttatása 954
               Felhalmozási kiadások 636

Intézményi céltartalék előirányzata nő 28640
(Halmozottan  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany 
János Kollégiumi – Szakiskolai Programja) 
A vizitdíj visszafizetésének támogatása.
Humán szakfeladatok célelőirányzata
Egészségügyi  feladatok  –  Vizitdíj  visszafizetés 
támogatás feladat előirányzata nő

3

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 3

A 13. havi illetményrészlet folyósításához kapcsolódó többletkiadások támogatása. ( 3 hó )

PH. Igazgatásági szakfeladat előirányzata nő 17073 
Melyből: Személyi juttatás 12934
               Tb. Járulék 3751
               Munkaadói járulék 388

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 13
Melyből: Személyi juttatás 10
               Tb. Járulék 3
              
Egészségügyi Szolgálat előirányzata nő 3375
Melyből: Személyi juttatás 2557
               Tb. Járulék 741
               Munkaadói járulék 77

Intézmények támogatási előirányzata nő 126938
Melyből: Személyi juttatás 96165
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               Tb. Járulék 27888
               Munkaadói járulék 2885
(Részletezése az 1. sz. melléklet szerint)

Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása – 15/2007. OKM r. 2.§-a 
alapján pedagógiai szakszolgálat fejlesztésére, gépjármű beszerzésére nyújtott támogatás.

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat előirányzata 
nő

2600

Melyből: Felhalmozási kiadás 2600

Városi Könyvtárat fenntartó önkormányzatok részére, a könyvtár állománygyarapításának 
támogatása.

Hild  Viktor  Városi  Könyvtár  és  Közművelődési 
Intézmény előirányzata nő

421

Melyből: Dologi kiadás 421

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat
Módosításai   
Bevételi előirányzat nő 1468478
Ebből:

Szociális ellátás körébe tartozó juttatások központi költségvetésből történő megtérítése.

- Otthonteremtési támogatás 4806
Közösen az Uniós Forrásokért c. munkaerő piaci program megvalósítása érdekében nyújtott  
támogatás.

-  Munkaerő  piaci  program  foglalkoztatásra  átvett 
pénzeszköz

292

Szociális foglalkoztatás finanszírozásához tartozó juttatások központi költségvetésből történő 
megtérítése.

- Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció  
formájában

2117

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság támogatása – három éves, fejlesztési – 
beruházási – tervek létrehozásának elősegítése.

Szakképzési programok előkészítését szolgáló tervek 
támogatására átvett pénzeszköz

10000

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatása – „Közterületen elkövetett jogsértések 
visszavonására készített programok megvalósításának támogatása” címmel. 
(IRM/RFEFO/330/14/2007.)
Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására 
készített program támogatására átvett pénzeszköz

10000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő 13657
Ebből: 
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Dinamikus forgalomirányító rendszer támogatása 
(ROP) bevétele nő

7929

Széchenyi I. Gimnázium tornacsarnok kamattámogatás 
bevétele nő

3433

Hulladékgazdálkodási tervtámogatás – DECKÖVICE 
saját rész bevétele nő

2295

Támogatásértékű felhalmozási bevétel nő 2460
Hulladékgazdálkodási tervtámogatás – DECKÖVICE 
társ önkormányzatok bevétele nő
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Bankgarancia beváltás bevétele nő 7666
Zártkörű kötvény kibocsátásából származó bevétel nő 1415300
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat foglalkoztatásra 
átvett pénzeszköze nő

2180

Melyből: Támogatásértékű bevétel összesen 2180
- támogatásértékű működési bevétel      2180
Kiadási előirányzat nő 1468478
Ebből:
- Otthonteremtési támogatás 4806
Melyből: Egyéb rászorultságtól függő ellátások 4806
- PH. Igazgatási szakfeladat előirányzata nő 292
Melyből: Személyi juttatás 221
               Tb. Járulék 64
               Munkaadói járulék 7

-  „Liget  Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló, 
Gondozó Otthona és Nappali  Intézmény előirányzata 
nő

2117

Melyből: Személyi juttatás 2117

Humán szakfeladatok célelőirányzata
Oktatási  feladatok  –  Kiemelt  oktatási  programok 
szakfeladat előirányzata nő

10000

Melyből: Dologi kiadás 10000

Humán szakfeladatok célelőirányzata
Sport  és  Ifjúsági  feladatok  –  Önkormányzat  és 
Rendőrség a Gyermekeinkért feladat előirányzata nő

10000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 10000

Költségvetési Hiány csökken 13657

Beruházások, felújítások kiadásai
Hulladékgazdálkodási  terv  készítés  társ 
önkormányzatok részére feladat előirányzata nő

2460

Melyből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Beruházások, felújítások kiadásai
TVM Lakótelep 91 bérlakás garanciális javítási feladat 
előirányzata nő 

7666
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Melyből: Felhalmozási kiadás 7666

Költségvetési Hiány csökken 1365300

Beruházások, felújítások kiadásai
Szolnok a Tisza Fővárosa Projekt előkészítése feladat 
előirányzata nő

30000

Melyből: Felhalmozási kiadás 30000
(Tiszaliget  alapközműveinek  bővítésének 
megtervezése)

Beruházások, felújítások kiadásai
Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  elkészítésére 
feladat előirányzata nő

20000

Melyből: Felhalmozási kiadás 20000
(Tanulmány tervkészítés)

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő 2180
Melyből: Személyi juttatás 2000
               Tb. járulék 100
               Munkaadói járulék 50
               Egészségügyi hozzájárulás 30

3./ Intézmények  saját  hatáskörű  előirányzat 
módosításai
(Részletezése a 2. sz. melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő 127642
Ebből:
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2500
Egyéb saját bevétel 44762
Általános forgalmi adó- bevételek,- visszatérülések 10458
Hozam- és kamatbevételek összesen 297
Falhalmozási és tőke bevételek összesen 429
Támogatásértékű bevételek összesen 42602
- támogatásértékű működési bevétel 28073
- támogatásértékű felhalmozási bevétel 14529
Véglegesen átvett pénzeszközök 26594
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 19169
- működési célú pénzeszköz átvétel áll. kívülről 7425

Kiadási előirányzat nő 127642
Ebből:
Személyi juttatás 25644
Társadalombiztosítási járulék 1373
Munkaadói járulék 378
Egészségügyi hozzájárulás 18
Táppénz hozzájárulás 2000
Dologi kiadások 56501
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Ebből: Gázenergia 0
            Villamos-energia 53
            Táv hő-melegvíz 3
            Víz és csatorna 50
            Élelmezés 1086
            Tanulók tankönyvtámogatásai 0
            Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása -979
            Karbantartás 14140
            Általános forgalmi adó 10261
Pénzeszköz átadás 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 1521
Felhalmozási kiadások 34814
Felújítási kiadások 5393

2. §
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

A./
Működési költségvetési céltartalékot érintő 

Átcsoportosítások

1./ Városháztartási reform alap előirányzata csökken 3057

Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 3057
Melyből: Személyi juttatás 2316
                Tb. járulék 672
                Munkaadói járulék 69

2./ Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok előirányzata 
csökken

5190

Városüzemeltetési feladatok
Egyéb városüzemeltetési kiadások  
„Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok   Kht. 
támogatása

166

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 166
(Hőségriadó  időtartama  alatt  a  lakosság  részére 
történő vízosztás lebonyolítása)

PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő 2500
Melyből: Dologi kiadás 2500
(Hőségriadó  időszakában  soron  kívüli  eszközök  és 
készletek beszerzésének támogatása)

Beruházások, felújítások kiadásai
Lakóotthon  létesítés  fogyatékosok  részére  feladat 
előirányzata nő

1440

Melyből: Felhalmozási kiadás 1440

Egyesített Szociális Intézmény előirányzata nő 700
Melyből: Dologi kiadás 700
(Thököly  úti  Öregek  Napközi  Intézmény  átköltöz-
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tetéséhez kapcsolódó anyag vásárlás támogatása)

Városüzemeltetési feladatok 384
Egyéb városüzemeltetési kiadások  
„Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok   Kht. 
támogatása
Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 384
(Közcélú foglalkoztatás támogatása)

3./ Intézményi feladatok céltartalék előirányzata csökken 19549

(a 8/2007.(II. 23.) KR. Rendelet 6.§.7.bekezdése 
alapján)

Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 1086
Melyből: Személyi juttatás 842
                Tb. járulék 244

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 
előirányzata nő

1063

Melyből: Személyi juttatás 796
                Tb. járulék 231
                Munkaadói járulék 24
                Egészségügyi hozzájárulás 12

Szandaszőlősi Általános Iskola,  Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata 
nő

4565

Melyből: Személyi juttatás 3458
                Tb. járulék 1003
                Munkaadói járulék 104

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő

1611

Melyből: Dologi kiadás 1611

Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola és Konstantin 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata 
nő

1000

Melyből: Dologi kiadás 1000

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő 3152
Melyből: Személyi juttatás 2388
                Tb. járulék 692
                Munkaadói járulék 72

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola 
előirányzata nő

3672

Melyből: Személyi juttatás 2403
                Tb. járulék 697
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                Munkaadói járulék 72
                Dologi kiadás 500

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat előirányzata 
nő

3400

Melyből: Dologi kiadás 3400

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

9500

Várospolitika
Várospolitikai feladatok előirányzata nő 4500
Melyből: Dologi kiadás 4500
(Az Önkormányzat kommunikációs és PR. 
tevékenységet elősegítő hirdetési felület beszerzése)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása 
szakfeladat előirányzata nő

5000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 5000
(Egyházak támogatása)

5./ Központi Béralap tartalék előirányzata csökken 30779

Szociális kiadások ellátásai 

Méltányossági közgyógyellátás szakfeladat 
előirányzata nő

5000

Melyből: Működési célú támogatás 5000

Intézmények támogatási előirányzata nő 20859
Melyből: Személyi juttatás 20859
(Pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása)       
(Részletezése az 3. sz. melléklet szerint)

Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények 
szakfeladat előirányzata nő

3420

Melyből: Dologi kiadás 3420
(Szakképzési, Fejlesztési Terv kialakítása)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai

Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok 
szakfeladat előirányzata nő

1500

Melyből: Dologi kiadás 1500

(Művészeti Iskolák minősítési eljárás díja)

6./ Intézmények létszámmozgások miatti zárolások
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Intézmények támogatási előirányzata csökken 200526
Melyből: Személyi juttatás 151910
               Tb. Járulék 44054
               Munkaadói járulék 4562
(Részletezése a 4/a. sz. melléklet szerint)
Létszámmozgások elszámolása céltartalék 
előirányzata nő

200526

7./ Központi Béralap tartalék előirányzata csökken 95143
Létszámmozgások elszámolása céltartalék előirányzata nő 95143

8./ Létszámmozgások elszámolása céltartalék előirányzata 
csökken

247593

Intézmények létszámmozgások miatti növekedések
Intézmények támogatási előirányzata nő 247593
Melyből: Személyi juttatás 187571
               Tb. Járulék 54396
               Munkaadói járulék 5626
(Részletezése a 4/b. sz. melléklet szerint)

Egyéb előirányzat átcsoportosítások címén

57



1./ Városüzemeltetési feladatok 
Mezőgazdaság – Szúnyoggyérítés költsége feladat 
előirányzata csökken

100

Melyből: Dologi kiadás 100
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális 
Szakiskola előirányzata nő

100

Melyből: Dologi kiadás 100
(Iskola udvar fásítása, cserjeültetés)

2./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Oktatási rendezvények 
szakfeladat előirányzata csökken

456

Melyből: Dologi kiadás 456
Széchenyi krt-i Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő

400

Melyből: Dologi kiadás 400
(Taneszköz fejlesztés támogatása)
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő 56
Melyből: Dologi kiadás 56
(Taneszköz fejlesztés támogatása)

3./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai 
Szociális feladatok – Egyéb szociális feladatok 
előirányzata csökken

6900

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 6900
Humán Szolgáltató Központ előirányzata nő 6900
Melyből: Dologi kiadás 6900
(Városmajor u 67/a és Tószegi u.32-34. szám alatti 
épületek statikai megerősítés feladat támogatása)

4./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai 
Szociális feladatok – Szervezetek támogatása 
feladatok előirányzata csökken

351

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 351
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata 
nő

110

Melyből: Dologi kiadás 110
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény előirányzata nő

241

Melyből: Dologi kiadás 241
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5./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Oktatási és Közművelődési célú 
támogatás előirányzata csökken

1230

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 1230
(78/2007.(V. 23.) OB. Bizottsági határozat alapján)
Intézmények támogatási előirányzata nő 1230
Melyből: Dologi kiadás 1230
(Részletezése az 5. sz. melléklet szerint)

6./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Sport és Ifjúsági feladatok – Sport célú támogatás 
előirányzata csökken

70

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 70
(69/2007.(IV. 23.) SZES. Bizottsági határozat alapján)
Szolnok Városi Óvodák előirányzata nő 30
Melyből: Dologi kiadás 30
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális 
Szakiskola előirányzata nő

40

Melyből: Dologi kiadás 40

7./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Sport és Ifjúsági feladatok – Gyermek és Ifjúsági 
feladatok támogatás előirányzata csökken

900

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 900
(79/2007.(V. 23.) OB. Bizottsági határozat alapján)
Intézmények támogatási előirányzata nő 900
Melyből: Dologi kiadás 900
(Részletezése a 6. sz. melléklet szerint)

8./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Egészségügyi feladatok – Egészségügyi célú 
támogatás előirányzata csökken

746

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 746
(77/2007.(V. 23.) SZES. Bizotsági határozat alapján)
Intézmények támogatási előirányzata nő 746
Melyből: Dologi kiadás 746
(Részletezése az 7. sz. melléklet szerint)

9./ Várospolitika
Idegenforgalmi feladatok támogatás előirányzata 
csökken

60

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 60
(74/2007.(VI. 28.) VF. Bizottsági határozat alapján)
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény előirányzata nő

60

Melyből: Dologi kiadás 60
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3. §

Technikai jellegű előirányzat átcsoportosítása

1./ Városüzemeltetési feladatok
Vízkárelhárítás – Belvízcsatorna, árokfenntartás 
feladat előirányzata csökken

912

Melyből: Dologi kiadás 912

Vízkárelhárítás – Árvízkárok helyreállítása feladat 
előirányzata nő

912

Melyből: Dologi kiadás 912

2./ Városüzemeltetési feladatok
Vízkárelhárítás – Belvízcsatorna, árokfenntartás 
feladat előirányzata csökken

88

Melyből: Dologi kiadás 88

Beruházások, felújítások kiadásai
2007. évi útépítések (TEUT) feladat előirányzata nő 88
Melyből: Felhalmozási kiadás 88

3./ Városüzemeltetési feladatok
Temetőfenntartás – Emlékművek állagmegóvás 
munkái feladat előirányzata csökken

882

Melyből: Dologi kiadás 882
Városüzemeltetési feladatok
Temetőfenntartás – Sírok, sírkertek fenntartás feladat 
előirányzata csökken

147

Melyből: Dologi kiadás 147
Parkfenntartás és virágosítás – Öntözés szakfeladat 
előirányzata nő

1029

Melyből: Dologi kiadás 1029

4./ Városüzemeltetési feladatok
Mezőgazdaság – Szúnyoggyérítés költsége feladat 
előirányzata csökken

3870

Melyből: Dologi kiadás 3870

Mezőgazdaság – Parlagfű és egyéb gyomnövények 
irtása szakfeladat előirányzata nő

3870

Melyből: Dologi kiadás 3870

5./ Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Oktatási feladatok – Oktatási és Közművelődési célú 
támogatás előirányzata csökken

1000

Melyből: Működési célú pénzeszköz átadás 1000

Oktatási feladatok – Kiemelt oktatási programok 
szakfeladat előirányzata nő

1000
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Melyből: Dologi kiadás 1000
6./ Városüzemeltetési feladatok

Köztisztaság – Téli hó munka feladat előirányzata 
csökken 

19736

Melyből: Dologi kiadás 19736

Köztisztaság – Kézi – gépi úttisztítás feladat 
előirányzata csökken 

3995

Melyből: Dologi kiadás 3995

Köztisztaság – Körzeti köztisztasági feladatok 
előirányzata nő

23731

Melyből: Dologi kiadás 23731

7./ Köztisztaság – Lomtalanítás feladat előirányzata 
csökken 

6000

Melyből: Dologi kiadás 6000

Köztisztaság – Illegális hulladék elszállítás feladatok 
előirányzata nő

6000

Melyből: Dologi kiadás 6000

8./ Köztisztaság – Autóbuszvárók tisztítása feladat 
előirányzata csökken 

1974

Melyből: Dologi kiadás 1974

Köztisztaság – Lomtalanítás feladat előirányzata nő 1974
Melyből: Dologi kiadás 1974

9./ Technikai forrásátvételek
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése bevétel csökken 1548
(AVOP)

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése bevétel nő 1548
(AVOP)

10./ Technikai forrásátvételek
Iparosított technológiával épült lakóépületek 
korszerűsítése bevétel csökken

76665

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek 
korszerűsítése 2006. évi áthúzódó beruházás bevétel 
nő

76665

4. §

1.) A Rendelet 8. § 4. bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
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„ 4.d.) A Központi Béralapot érintő létszámcsökkentés miatt – a Rendelet 8. § 4.b.) bekezdése 
szerint – megszűnő üres álláshelyek bérelőirányzatai felhasználását, valamint a Rendelet 8. § 
4.c.) bekezdése szerinti feladatokra felhasználható intézményi előirányzatokat, jelen rendelet 
4 számú mellékletében foglaltak szerint kell figyelembe venni és elszámolni.” 
2.) A Rendelet 8. § 4.b.) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül, és helyébe az alábbiak 
lépnek:
„ A Központi Béralap jelzett előirányzata  a „Létszámmozgások elszámolása” céltartalékba 
kerül.”
3.) A Rendelet 6.§ kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
„8.) A „ Létszámmozgások elszámolása” céltartalék forrása az intézményi létszámváltozások 
miatt  a  Központi  Béralapból  átcsoportosításra,  az  érintett  intézmények  költségvetéséből 
elvonásra kerülő előirányzatok, valamint az állami költségvetés központosított előirányzataira 
benyújtott pályázati forrásból származó előirányzat.
8.a.)  A  céltartalék  elsősorban  az  intézményekben  végrehajtott  létszámcsökkentésekhez 
kapcsolódó, más forrásokból nem fedezett intézményi kiadásokra használható fel.” 

5. §

E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2007. évi zárszámadásban kell számot adni.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 27-i ülésén

I n d o k l á s
Szolnok város 2007. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 

8/2007. (II.23.) KR. rendelet módosításáról

A rendelet 1. §-ához

Az (1)  bekezdésben az  állami  támogatás  bevételi  előirányzatai  növekedése jelennek meg, 
melyek  az  önkormányzatok  egyéb  költségvetési  támogatása,  valamint  a  központosított 
előirányzatok növekedésével együtt elsősorban azokhoz a feladatokhoz kapcsolódnak, melyek 
a szociális ellátás állam és önkormányzat együttes finanszírozásából származnak. 
Az  Államháztartási  törvény  előírásainak  megfelelően  a  különböző  feladatokra  átvett 
pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt 
teremtik  meg  azoknak  a  feladatoknak  a  fedezetét,  melyek  a  céljellegű  előirányzatok 
rendelkezésre állása miatt 2007. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek. 
(3) bekezdésben az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai jelennek meg.

A rendelet 2- 3. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a 
céltartalékból  (Pályázatok  önrésze,  fejlesztési  tartalék,  Intézményi  feladatok  céltartalék, 
Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok) lebontásra kerülő előirányzatok rendezése. 
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése 
alapján – a belső szakfeladatokból történt intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös 
jellemzője,  hogy  az  átcsoportosítások  az  intézmények  –  a  meg  növekedett  feladatokhoz 
kapcsolódó – esetében támogatásnövekedést is jelentenek.
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III. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet módosítására

Szalay  Ferenc:  Az  ülés  előtt  kiosztott  pontosított  előterjesztést  kérte  tárgyalási  alapnak 
tekinteni, mely az általa tett módosításokat tartalmazza. 

Dr.  Szakali  Erzsébet:  A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  jelen  módosítását 
jogszabályváltozások átvezetése, a képviselők névjegyzésének pontosítása, a Minisztériumok, 
illetve a Közigazgatási Hivatal nevének pontosítása indokolja. A rendelet-tervezet tartalmazza 
továbbá az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok, 
közhasznú  társaságok  esetében,  a  tag  hatáskörébe  tartozó  kérdések  közül  a  gazdasági 
társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvény  141.  §  (2)  bekezdés  m)  pontjában  szereplő 
szerződéskötés jóváhagyásának hatáskör-átruházásra vonatkozó javaslatot. A saját tulajdonú 
gazdasági társaságok tekintetében a polgármester lenne 7 millió Ft-os értékhatárig a hatáskör 
gyakorlója  azzal,  hogy  a  döntésről  a  Közgyűlést  a  következő  munkaterv  szerinti  ülésen 
tájékoztatni  kell.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  szerződéskötés  jóváhagyása  7-25  millió  Ft 
értékhatárig bizottsági hatáskör, ebben az esetben is a Közgyűlés tájékoztatása mellett. A 25 
millió Ft érték felett a Közgyűlés dönt.
A pontosított rendelet-tervezet 10.§ (3), (4) bekezdései tartalmazzák, hogy a képviselőket az 
igazgatók fogadják, és kötelesek részükre teljeskörű információt biztosítani.

A napirendi  pontot  véleményezte  az ellenőrző  albizottság  kivételével  a  közgyűlés  minden 
bizottsága. 
Az egészségügyi, szociális és sport, valamint a városfejlesztési bizottság a polgármester által 
előterjesztett  módosításokat,  illetve a Tóth Ferenc által  előterjesztett  módosításokat  külön-
külön tárgyalta. Mindkét bizottság a polgármester által előterjesztett módosításokat támogatta. 
A bizottsági üléseken ígéretet tett arra, hogy a Közgyűlés elé két előterjesztés kerül, ennek 
eleget téve került kiosztásra Tóth Ferenc képviselő önálló indítványa.
Csák László képviselő kezdeményezésére a városgazdálkodási bizottság az eredeti rendelet-
tervezet 9. §-át, - mely jelen pontosított előterjesztés rendelet-tervezetének 8. §-a, amely az 
SZMSZ 42. § (9) bekezdését javasolja hatályon kívül helyezni – nem támogatta, kérte annak 
törlését.  A Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  42.  §  (9)  bekezdése  törlésének indokaként 
elmondta,  hogy a  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi  észrevételében  kifogásolta,  hogy a 
képviselői  alappal  döntési  jogkört  ad  át  az  SZMSZ a  képviselőknek,  azonban  erre  nincs 
lehetősége. Elfogadva a Közigazgatási Hivatal véleményét, kérte a pontosított előterjesztés 8. 
§-ának  elfogadását  is,  hisz  azáltal,  hogy  ez  a  rendelkezés  törlésre  kerül  a  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatból, nem csorbul a képviselői jogosultság, hisz jelenleg a költségvetés 
nem biztosít  a  képviselők  részére  képviselői  alapot.  Elmondta,  amennyiben  az  a  jövőben 
visszakerül a költségvetésbe, azt az SZMSZ is tartalmazni fogja.

A pénzügyi,  az  oktatási  és  a  városgazdálkodási  bizottság  az  eredeti  előterjesztést 
véleményezték. A városgazdálkodási bizottság az eredeti rendelet-tervezet 9. §-ának törlését 
javasolta, amely az SZMSZ 42. § (9) bekezdését hatályon kívül helyezi.

Csák László ügyrendi hozzászólásában – az MSZP frakció nevében - kérte, hogy a vagyoni 
kérdéseket a Közgyűlés a következő ülésén tárgyalja. Elmondta, amennyiben ezen kérdéseket 
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érintő  módosítások,  amelyek  ma  kerültek  kiosztással  a  Közgyűlés  elé,  továbbra  is  az 
előterjesztés részét képezik, abban az esetben egyeztetési szünetet kér.
Dr. Szegedi Károly ügyrendi hozzászólásában elmondta, a pontosított előterjesztés rendelet-
tervezetének 13. §-ában szereplő dőlt betűs rész tartalmát ma ismerték meg. A Szervezeti és 
Működési  Szabályzat  rendelkezései  szerint  a  Közgyűlés  elé  olyan  előterjesztés  kerülhet, 
amelyet a bizottságok megtárgyaltak. Véleménye szerint az újonnan bekerült dőlt betűs részek 
lényeges elemei az előterjesztésnek, amelyet a bizottságoknak meg kellett volna tárgyalniuk. 
Kérte, hogy vagy az eredeti előterjesztést tárgyalják meg, vagy a következő ülésen tárgyalják 
meg a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.

Dr. Szakali Erzsébet tájékoztatásul elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. 
§  (3)  bekezdése  szerint  a  napirend  tárgyalása  előtt  az  előterjesztő  az  írásos  előterjesztést 
módosíthatja. A rendelet a módosítás fogalmát nem határozza meg. A pontosított előterjesztés 
megfelel az Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. Javasolta egyeztetési szünet 
megtartását.

Szalay Ferenc tíz perc egyeztetési szünetet rendelt el.

(Szünetet követően)

Szalay  Ferenc  előterjesztőként  kérte  törölni  a  pontosított  előterjesztésből  a  vagyoni 
kérdéseket,  amelyek  vastagított,  dőlt  betűvel  szerepelnek.  Ezeket  a  részeket  külön 
előterjesztésben a bizottságok a következő üléseiken véleményezik.

Dr. Szakali  Erzsébet  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy a pontosított  előterjesztés  rendelet-
tervezetének 13. § (3) bekezdését az előterjesztő visszavonta, így a (4) bekezdés számozása 
(3)-re módosul, az (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik. A rendelet-tervezet 14. §-
át az előterjesztő visszavonta, így a 15. § számozása 14. §-ra módosul, a 16. § számozása 
pedig  15.  §-a  módosul.  Ugyanezen  paragrafus  (2)  és  (3)  bekezdését  az  előterjesztő 
visszavonta. 

K é r d é s : 

Csák László: A rendelet-tervezet 6.§-ában szerepel, hogy a hangfelvétel nem selejtezhető és 
hogy az elektronikus rögzítést korlátlan ideig meg kell őrizni. Kérdése, hogy az elektronikus 
rögzítés  technikailag  mit  jelent.  Amennyiben  a  jövőben  jegyzőkönyvi  részletet  kérne,  ez 
továbbra is hangkazetta vagy számítógépes felvételt jelent? Egy fájlban rendelkezésre áll-e 
majd a hanganyag?
A  rendelet-tervezet  12.  §-ához  –  az  MSZP  frakció  nevében  -  javasolta,  hogy  a 
közmeghallgatáson  a  megjelentek  véleményüket  3  perces  időkorlátozás  helyett  5  percben 
ismertethessék, tekintettel arra, hogy évi egy alkalommal van közmeghallgatás.

Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: A közmeghallgatáson megjelentektől nem vonják meg a szót, viszont az 5 
perces  időkorlátot  mindenki  jelentősen  túllépi.  Ezen  a  fórumon  sok  hasznos  vélemény, 
hozzászólás  hangzik  el,  azonban  véleménye  szerint  a  3  perccel  az  önkorlátozás  jobban 
számon kérhető. 
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Dr. Szakali Erzsébet a rendelet-tervezet 6. §-ával kapcsolatos kérdésre elmondta, bővül a 
képviselők jogosítványa. A hangfelvétel nem selejtezhető, korlátlan ideig meg kell őrizni, ez a 
szabályozás összhangban van a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról 
szóló 12/2006. (XII.18.) ÖTM rendelettel. 

Szalay Ferenc  szavazást rendelt el a városgazdálkodási bizottság módosító javaslatáról.  A 
bizottság az eredeti rendelet-tervezet 9.§-ának törlését javasolta, amely az SZMSZ 42. § (9) 
bekezdését – amely a képviselői alappal kapcsolatos - hatályon kívül helyezi. 
Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma:  24 fő – 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  17 tartózkodás mellett 
nem fogadta el a városgazdálkodási bizottság módosító javaslatát.

Szavazást rendelt el a rendelet-tervezetről.
Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 23 fő – 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
az alábbi rendeletét:

34/2007. (X.1.) KR. rendelet
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. rendelet 
módosításáról

Szolnok  Megyei  jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) valamint 18. § (1) bekezdése alapján Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. 
(XII.19.) KR. rendeletét (továbbiakban:SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az SZMSZ 9.§ (1) bekezdés e.) pontja az alábbiakra módosul:
„e.) – a közigazgatási hivatal kezdeményezésére.”

2. §

(1) Az SZMSZ 10.§ (1) bekezdés c) pontja az alábbiakra módosul:
„c) közigazgatási hivatal vezetője,”

(2) Az SZMSZ 10.§ (1) bekezdése a következő f), g) ponttal egészül ki:
„f) Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
g) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke.”

(3) Az SZMSZ 10.§ (2) bekezdés c), d) pontja hatályát veszti.

(4) Az SZMSZ 10.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(3)  Az (1)  bekezdés  b)  -g)  pontjában,  illetve  a  (2)  bekezdésben felsoroltak  tanácskozási 
joggal vesznek részt az ülésen.”
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3. §

Az SZMSZ 14.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(3) összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
tárgyalásakor.”

4. §

Az SZMSZ 15.§ (5) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(5)  Zárt  ülésen  a  közgyűlés  tagjai,  a  kisebbségi  önkormányzatok  elnökei,  a  jegyző,  a 
könyvvizsgáló, továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vesz részt.”

5. §

Az SZMSZ 35.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1)  A jegyzőkönyvet  az ülést  követő 15 napon belül  – mellékleteivel  együtt  – meg kell 
küldeni  a  közigazgatási  hivatal  vezetőjének,  továbbá  a  nyílt  ülés  jegyzőkönyvét  –  az 
állampolgári megtekinthetőség céljából – a 13. § (3) bekezdésében meghatározottaknak.”

6. §

Az SZMSZ 37.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(4)  A  hangfelvétel  nem selejtezhető.  Az  elektronikus  rögzítést  korlátlan  ideig  meg  kell 
őrizni.”

7. §

Az SZMSZ 38.§ (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) törvényben meghatározottak szerint társulására.”

8. §

Az SZMSZ 42.§ (9) bekezdése hatályát veszti.

9. §

Az SZMSZ 42.§ (11) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(11)  A  képviselő,  a  bizottsági  elnök,  a  tanácsnok  tiszteletdíja  a  testületi  ülésről  való 
igazolatlan távollét esetén legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető a 
közgyűlés egyedi, eseti döntése alapján. Igazolatlan távollétnek minősül, ha a távolmaradást 
előzetesen nem jelentik be.”

10. §

Az SZMSZ 44.§ (3) és (4) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(3)  A  Polgármesteri  Hivatal  Igazgatói  munkaidőben  –  ügyfélfogadási  időn  túl  is  – 
önkormányzati ügyben soron kívül kötelesek fogadni a képviselőket. A képviselők kérdésére 
kötelesek tejes körű, szakszerű, minden részletre kiterjedő tájékoztatást adni.
(4) Az ügyirat-kezelési és az adatvédelmi szabályok betartása mellett a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatói  kötelesek  biztosítani  a  képviselői  munka  végzéséhez  szükséges  információkat, 
iratanyagokba, egyéb dokumentumokba, illetve jogszabályokba való betekintés lehetőségét.”
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11. §

Az SZMSZ 61.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(2) Az alpolgármestereket a közgyűlés saját tagjai sorából, a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással választja meg.”

12. §

Az SZMSZ 72.§ (5) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(5)  A  közmeghallgatáson  a  megjelentek  három  perces  időkorlátozással  fejthetik  ki 
véleményüket közérdekű kérdésekkel kapcsolatosan.”

13. §

(1)  Az  SZMSZ  2/a  számú  mellékletének  VII.  fejezet  önkormányzati  gazdálkodást 
tartalmazó részének a költségvetési törvény által megállapított feladat- és hatásköröket 
tartalmazó 2. pontja az alábbiakra módosul:
„2.  Haladéktalanul  értesíteni  kell  a  MÁK  útján  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési 
Minisztériumot,  ha  az  önkormányzat  a  címzett  vagy céltámogatásban  részesíthető  feladat 
megvalósításától  eláll,  a  támogatást  a  céltól  eltérően  használja  fel,  továbbá  –  befejeződő 
fejlesztés esetén – a címzett és céltámogatást csak részben használja fel.”

(2) Az SZMSZ 2/a számú mellékletének VII. fejezet önkormányzati gazdálkodást tartalmazó 
részének a  költségvetési  törvény által  megállapított  feladat-  és  hatásköröket  tartalmazó  5. 
pontja hatályát veszti.

(3) Az SZMSZ 2/a számú mellékletének X. fejezet önkormányzati lakásokat tartalmazó 
részének 10. pontja az alábbiakra módosul:
„10.  Megköti  a  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséről  szóló 
megállapodást, ha azt a bérlő kezdeményezi.”

(4) Az SZMSZ 2/a számú mellékletének XVI. fejezet egyéb feladatok és hatásköröket 
tartalmazó  részének  a  volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni  helyzetének  rendezésével 
kapcsolatos feladat- és hatáskör az alábbiakra módosul:
„Az Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium közlése  alapján – az  Oktatási  Bizottság  előzetes 
véleményének  kikérése  után  –  közvetlen  megállapodást  köthet  az  igénylő  egyházzal  az 
ingatlan-átadásáról.”

14. §

Az  SZMSZ  4.  számú  melléklete  –  az  önkormányzati  képviselők  névjegyzéke  –  az 
alábbiak szerint módosul:
„Dr. Somodi László képviselő Szolnok, Veder u. 20.” helyébe „Csala Sándor Péter képviselő 
Szolnok, Sport u. 3.” kerül.

15. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 27-i ülésén.
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IV. napirendi pont:
Önálló indítvány Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet módosítására 

Tóth  Ferenc  a  napirend  előadójaként  az  alábbiak  szerint  módosította  az  előterjesztés  1. 
oldalának lap alján a Szervezeti  és Működési Szabályzat  48. § (3) bekezdésére vonatkozó 
módosító javaslatát: „48. § (3) „Minden bizottságba társadalmi szervezet küldöttjeként egy 
teljes (szavazati) jogú tagot delegálhatnak a városi Civil Kerekasztalok.”
Az előterjesztés 2. oldalának utolsó bekezdésének második sorában a „...közmeghallgatáson 
szóban, de...” szövegrész „…közmeghallgatáson szóban, és…” szövegrészre változik.
Szóbeli beajánlásában elmondta, a civil stratégia 6.2.1. pontjában meghatározta a Közgyűlés, 
hogy a  bizottsági  üléseken  a  civil  szervezetek  civil  kerekasztalainak  delegáltjai  szavazati 
joggal vegyenek részt. A jelen előterjesztésben szereplő 48. § (2) bekezdése megegyezik a 
helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakkal. Ezen bekezdésben foglaltak esetében 
a jogalkotó szándéka az volt, hogy a döntés-előkészítési folyamat,  amelynek a bizottságok 
részei,  szélesebb  társadalmi  alapokon  bonyolódjon  le.  Hangsúlyozta,  a  demokrácia  a 
döntéshozatali folyamatban való részvételt jelenti.

Az előterjesztés II. fejezetével, a bizottsági ülések nyilvánosságával kapcsolatban kifejtette, 
hogy ugyan nyilvánosak a bizottsági ülések, a gyakorlat viszont azt mutatta, hogy az ülések 
időpontjáról, helyéről és napirendjeiről a város lakossága csak esetlegesen vagy csak utólag 
szerez  tudomást.  Ezért  tartja  fontosnak  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  56.  §-ának 
kiegészítését, mely szerint a lakosokat a hivatal internetes honlapján, illetve hirdetőtábláján 
értesíteni kell az ülésekről, reményét fejezte ki, hogy az informatikai fejlesztés eredményeként 
ez gyakorlattá válik.

Az  előterjesztés  III.  fejezetéhez  elmondta,  hogy  a  közmeghallgatáson  feltett  közérdekű 
kérdések és azok megválaszolása a  társadalmi párbeszéd egyik  elősegítő  eleme.  Módosító 
javaslata arra irányult, hogy a kérdések és az válaszok a lakosság számára is hozzáférhetővé 
váljanak. 

Dr.Szakali  Erzsébet:  A bizottsági  üléseken megfogalmazott  kéréseknek  eleget  téve  Tóth 
Ferenc képviselő Szervezeti és Működési Szabályzatot módosító javaslatait önálló napirendi 
pontként terjesztették be a Közgyűlés elé.

A  városgazdálkodási,  az  oktatási  és  a  pénzügyi  bizottság  az  önálló  indítványban 
megfogalmazott módosításokat egységesen tartalmazó előterjesztést véleményezte.
-  Az  önálló  indítványban  az  SZMSZ  48.  §  módosítására  vonatkozó  javaslatot  a 
városgazdálkodási,  az  oktatási  és  a  pénzügyi  bizottság  nem  támogatta,  javasolták  annak 
törlését.
- A városgazdálkodási és az oktatási bizottság javasolta továbbá az előterjesztés SZMSZ 72. § 
(6) bekezdését módosító fejezetét a következők szerint módosítani: 
„A  közgyűlés  tisztségviselői  és  a  képviselők  a  feltett  kérdésekre  lehetőleg  a 
közmeghallgatáson szóban, és legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni.”
A bekezdés további mondatrészét javasolták törölni.

A városfejlesztési és az egészségügyi, szociális és sport bizottság az önálló indítványt külön 
tárgyalták, és nem támogatták annak közgyűlés általi elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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V é l e m é n y e k:

Dr. Bozó Andrea:  Az előterjesztés fontos kérdéseket tartalmaz, és további elgondolásokat 
igényel.  Hangsúlyozta,  a  bizottsági  helyek  kiosztása  a  demokratikus  alapelveknek 
megfelelően történt, a választópolgárok akaratát tükrözi. Véleménye szerint választási ciklus 
közepén nehéz  lenne  változtatni  a  bizottságok  összetételén.  Amennyiben  elfogadják  azt  a 
javaslatot, hogy a város lakosságát a honlapon keresztül tájékoztatni kell, – amelyet nagyon jó 
kezdeményezésnek tart – ebben az esetben felmerül a szabályozás pontosítása, pl. az ülések 
előtt  mennyi  nappal kellene közzétenni,  vagy pl.  ez a szabály vonatkozik-e a soron kívüli 
ülésekre. Felmerült benne a kérdés, hogy a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre adott 
válaszok szó szerint kerülnek-e rögzítésre, vagy kivonatos formában és az is, hogy ki fogja azt 
megfogalmazni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a közmeghallgatáson a megjelentek 5 perces 
időkorlátozással – a módosítás alapján 3 perces időkorlátozással – fejthetik ki véleményüket 
közérdekű kérdésekkel kapcsolatban. 
A  közmeghallgatáson  megjelentek  esetében  nem  mindenkitől  várható  el,  hogy  tisztában 
legyen  a közérdek,  magánérdek fogalmával  és nehéz lenne  véleménye  szerint  a honlapon 
megjelentetni nem kifejezetten közérdekű kérdésre adott választ, amely esetleg magánjellegű. 
Megköszönte az előterjesztő észrevételeit, javaslatait, de az általa ismertetett aggályok alapján 
nem javasolja  a  módosítást.  Tájékoztatásul  elmondta,  a  napirend szavazásánál  tartózkodni 
fog.

Szalay Ferenc hangsúlyozta, minden képviselő civil képviseletben van jelen. Civil képviselet 
van a bizottságokban függetlenül a pártoktól.  A város civil lakosságának döntő többsége a 
szavazáskor véleményt mond. Jogosnak tartja annak felvetését, hogy hogyan és miként lehet a 
Civil Kerekasztalt,  a civil társadalom egyéb megjelenési  formáit  jobban bevonni a döntés-
előkészítésbe, de nem ért egyet  azzal,  hogy a jelenlegi időszakban a delegáltjaikat hogyan 
lehet  szavazati  joggal  a  bizottsági  munkába  bevonni.  Az  elmúlt  időszakban  ez  a  kérdés 
napirenden volt  és  szerinte  lehet  majd olyan  megoldásban gondolkodni,  pl.  tanácsadóként 
részt  vehetnének  a  bizottságok  munkájában.  Kérte  Tóth  Ferenc  képviselőtől,  hogy 
nyilatkozataiban annak az egyesületnek a nevét használja, aki őt delegálta, hiszen nem civil 
szervezetről van szó, hanem egyesületről.

Tóth  Ferenc:  A  bizottsági  üléseken  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  több  javaslat  és 
vélemény fogalmazódott meg. Az előterjesztésben szereplő szándék keresztülvitele politikai 
döntést igényel, azonban a választáskor ígéretek hangzottak el, illetve az általa említett civil 
stratégiában  célok  fogalmazódtak  meg  erre  vonatkozóan.  A  jelenlévő  képviselők 
állásfoglalása  szerint  amennyiben  a  civilek  szavazati  joggal  kívánnak részt  venni  a  város 
vezetésében,  –  a  bizottságokban,  közgyűlésben  –  akkor  a  választásokon  próbálják  meg 
érvényesíteni.  Ez a  civil  érdekérvényesítésnek egy legális  formája,  amely meghatározza  a 
jövőbeni lehetőségeket. Előterjesztőként visszavonta a Szervezeti és Működési Szabályzat 48. 
§-ára tett módosító javaslatát.  Célja, hogy frakciók közötti egyeztetésekkel, illetve szakmai 
véleményezéssel pontosítsák az előterjesztést. Reményét fejezte ki, hogy ezzel a megoldással 
a politikai ellenállás is megszűnik. 
Kérte, hogy a Közgyűlés nyilvánítsa ki mai ülésén véleményét az SZMSZ 56., illetve 72. §-
aira  vonatkozó  módosító  javaslataival  kapcsolatban.  A  városgazdálkodási  és  az  oktatási 
bizottság  SZMSZ  72.  §  (6)  bekezdésével  kapcsolatos  javaslatát  befogadta,  a  bekezdés 
helyesen:
„A  közgyűlés  tisztségviselői  és  a  képviselők  a  feltett  kérdésekre  lehetőleg  a  közmeg-
hallgatáson szóban, és legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni.”
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Szalay Ferenc kiemelte, nincs politikai ellenállás. Véleménye szerint senki nem sajátíthatja ki 
magának  a  „civil”  gondolatot,  megnevezést.  Mindenki  a  civil  társadalom  része,  annyi  a 
különbség, hogy a képviselők felvállalták a megmérettetést a választásokon.

Dr. Szakali Erzsébet az előterjesztéssel kapcsolatban bejelentette törvényességi észrevételét. 
A  bizottsági  üléseken  a  48.  §-ra  érkezett  módosító  javaslattal  kapcsolatban  jelezte 
észrevételét,  amelyet  azonban  Tóth  Ferenc  képviselő  visszavont.  Jelen  előterjesztés  a 
jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény 12.  § (1) bekezdésében foglaltakkal  ellentétesen 
nem határozza  meg  a  hatálybalépés  időpontját,  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  12/1987. 
(XII.29.)  IM rendelet  4.  §-ában foglaltakkal  ellentétben  nem határozza  meg  a  jogszabály 
kiadására  felhatalmazó  rendelkezést.  Az  előterjesztés  elfogadása  ezzel  jogszabálysértő 
állapotot idéz elő.

Dr. Szegedi Károly ügyrendi hozzászólásában elmondta, nem ért egyet azzal, amit a Jegyző 
Asszony  hozzáfűzött  az  előterjesztéshez.  Ha  apróbb  pontosításokkal  megszüntethetőek 
lennének a jogszabályi hiányosságok, azt a bizottsági üléseken jelezni kellett volna, elkerülve 
a kialakult helyzetet.

Dr.  Szakali  Erzsébet visszautasítja  az  elhangzottakat.  Egyeztetési  szünetet  javasol. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsági üléseken a napirend előadója, dr. Balogh Gyula 
osztályvezető  részletesen  ismertette  az  egybeszerkesztett  rendelet-tervezethez  a  törvényi 
aggályokat,  pl.  hogy  nem  tartalmaz  felhatalmazó  részt,  hatálybaléptető  rendelkezést.  A 
Polgármesteri  Hivatal  munkatársai  minden  segítséget  megadnak  az  előterjesztés 
megfogalmazásához.  Felhívta  Tóth  képviselő  urat  és  érdeklődött,  hogy az  előterjesztést  a 
jelenlegi  formájában  kívánja-e  beterjeszteni,  amely  nem  felel  az  általa  ismertetett 
jogszabályok rendelkezéseinek. Az egyeztetési szünetben tájékoztatja Tóth Ferenc képviselőt 
a szükséges módosításokról.  Hangsúlyozta,  hogy Tóth Ferenccel  az eltelt  kb. 8 hónap óta 
három alkalommal egyeztetett ebben a témában. Kiemelte, az hogy ilyen formában került a 
Közgyűlés elé az előterjesztés nem a Polgármesteri Hivatal munkatársai együttműködésének a 
hiányát mutatjaa.

Tóth Ferenc egyeztetési szünetet kezdeményezett.

Szalay Ferenc egyeztetési szünetet rendelt el.

(egyeztetési szünet után)

Tóth Ferenc: Az egyeztetés megtörtént, pontosították az előterjesztést. Kérte Jegyző Asszony 
segítségét az ismertetéshez.

Dr.  Szakali  Erzsébet  ismertette, a rendelet  fejléce:  “.../2007.  (....)  KR  rendelet  Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 31/2002. (XII.19.) KR rendelet módosítására.” 
A  rendelet  preambuluma:  “Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormány-
zatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint 18. 
§ (1) bekezdése alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR rendeletét  (továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:”
A rendelet 1. § (1) bekezdése: “(1) Az SZMSZ 56. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: (1) 
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A  bizottsági  ülések  nyilvánosak.  A  bizottsági  ülések  időpontjáról,  helyéről  és  tervezett 
napirendjéről  a  város  lakosságát  a  Polgármesteri  Hivatal  internetes  honlapján,  illetve 
hirdetőtábláján kell értesíteni.”
A rendelet 1. § (2) bekezdése: “(2) Az SZMSZ 72. § (6) bekezdése az alábbiakra módosul: 6) 
A közgyűlés tisztségviselői és a képviselők a feltett kérdésekre lehetőleg a közmeghallgatáson 
szóban, és legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni.”
A  rendelet 1. § (3) bekezdése: “(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.“
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 27-i ülésén.
Aláírás: Szalay Ferenc polgármester Dr. Szakali Erzsébet jegyző”

Szalay Ferenc nem javasolta az előterjesztés elfogadását.
Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők  száma:  22  fő  -  10  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  7  tartózkodás  mellett 
meghozta a következő határozatot:

205/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. rendelet 
módosítására benyújtott önálló indítványról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  fogadja  el  Tóth  Ferenc  képviselő  által 
benyújtott  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR.  rendelet  módosítására 
vonatkozó önálló indítványt. 

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

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

V. napirendi pont:
Előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására 

Dr.  Kállai  Mária:  Minden  tanév  megkezdésekor  a  fenntartó  önkormányzat  kötelessége 
áttekinteni az intézmények óraszámát, a kiadott óraszámot és a tanterv elosztásban kiosztott 
óraszámokat és ehhez igazítani az intézmények alapító okiratát. 
Két  esetben  volt  erre  szükség.  Az  egyik  Építészeti  Szakközépiskola  és  Gépipari 
Szakközépiskola esetében. A Széchenyi krt-i Általános Iskola új feladatellátáshoz igazodóan 
esély  van  arra,  hogy  általános  iskolai  korú  gyermekek  igényt  nyújthatnak  be  kollégiumi 
ellátására és a Városi Kollégium alapító okiratának módosítása emiatt szükséges. 
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Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási és 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 
jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

206/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t
egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §-ában és a közoktatásról szóló többször módosított 
1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított  jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

1./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.)  sz.  közgyűlési  határozat   22.  sz.  mellékletének  (Építészeti,  Faipari  és 
Környezetgazdálkodási  Szakközép-  és  Szakiskola)  4.  pontjában az  alábbi  változások 
történnek:
„Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 39
levelező: 7
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:            93”
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény tanulócsoportjainak száma:
nappali: 40
levelező: 5
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:            90,9”.

2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat  23. sz. mellékletének (Gépipari, Közlekedési Szakközép- és 
Szakiskola) 4. pontjában az alábbi változás történik:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:            100,2”
az alábbiak szerint módosul:
„Az intézményi pedagógus álláshelyek száma:         98,9”.

3./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999.
(X.14.) sz. közgyűlési határozat 31. sz. mellékletének (Városi Kollégium) 1. és 4. pontjában 
az alábbi változások történnek:
a) Az 1. pontban az
„1./  A  Városi  Kollégium  a  középfokú  nevelési-oktatási  intézményekben  tanuló  diákok 
kollégiumi, externátusi ellátását biztosító intézmény.”
mondat a következőre változik:

„1./ A Városi Kollégium a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok és az 
alapfokú   nevelési-oktatási  intézményekben  tanuló  5-8.  évfolyamos  tanulók  kollégiumi, 
externátusi ellátását biztosító intézmény.”.
b) A 4. pontban a
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„4./ A Városi Kollégium feladata a középfokú képzésben résztvevő tanuló fiatalok szorgalmi 
időszak alatti  kollégiumi, externátusi ellátása, folyamatos pedagógiai  ellátása és rendszeres 
egészségügyi felügyelete, a lakhatási feltételek biztosítása.”
mondat a következőre változik:
„4./ A Városi Kollégium feladata a szorgalmi időszak alatt a tanulók kollégiumi, externátusi 
ellátása, folyamatos pedagógiai ellátása és rendszeres egészségügyi  felügyelete, a lakhatási 
feltételek biztosítása.”.

4./ a.) A határozat 1. és 2. pontjában módosított álláshelyek alapján a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket meg kell tenni, az érintett intézmények költségvetési előirányzatait felül kell 
vizsgálni, és a változásokhoz szükséges igazítani.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézményvezetők
Határidő  :   2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal  szervezeti 
egységei
b.) Az alapító okiratok módosításait meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Észak-alföldi 
Regionális Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
az érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán és Városfejlesztési  Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

5./ Az Építészeti,  Faipari  és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola, a Gépipari, 
Közlekedési  Szakközép-  és  Szakiskola,  valamint  a  Városi  Kollégium  alapító  okirata 
módosításainak - a határozat 1., 2., 3. pontja szerint - hatályba lépése: 2007. szeptember 1. 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Az érintett nevelési-oktatási intézmények vezetői
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

VI. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Egészségügyi  Szolgálata 
alapító okiratának módosítására 

Dr. Kállai  Mária:  2007. január 1.  napjától  a központi  orvosi ügyeleti  ellátást  a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása útján látja el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az 
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Egészségügyi  Szolgálat  az  e  feladat  ellátására  foglalkoztatott  8  fő  dolgozó  tekintetében 
létszámcsökkentést  hajtott  végre. Ezt szükséges az intézmény alapító  okiratában lekövetni. 
Ebben az esetben, a 8 fő létszámcsökkentés tekintetében központi forrásból pályázat útján 
visszaigényelhető meghatározott összeg.

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

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y:

Dr. Póta Sándor:  Jelenleg egy szolgáltató látja el a fogorvosi ügyeletet és jelzés érkezett 
hozzá,  miszerint  a  szolgáltató  térítést  kér  ügyeletben.  Ügyeleti  ellátásban  a  fájdalom 
megszüntetése  a  sürgősellátás  kategóriájába  tartozik.  Meg  kell  határozni,  hogy  a  beteg 
milyen vizitdíjat fizessen, ha sürgős ellátásra jelentkezik. Meg kellene határozni, hogy kell-e 
és milyen térítési díjat fizessenek az ügyeleti ellátásban, mert a betegjogi képviselőt rögtön 
megkeresték ezügyben, mivel a szolgáltató vizitdíjat is akart kérni, meg térítési díjat is. Erre 
kért állásfoglalást.

Dr. Versitz Éva a felvetésre elmondta, hogy a fogorvosi ellátás október 1-jétől fog indulni, 
tehát ilyen jellegű probléma még nem merülhetett  fel.  Jelenleg az Egészségügyi  Szolgálat 
biztosítja  a  fogorvosi  ügyeleti  ellátást  a  városban.  Az  igaz,  hogy  az  új  szolgáltató  tett 
kezdeményezést  térítési  díj  meghatározására.  A Kistérségi Iroda felé a hivatal  már jelezte, 
hogy ez jogszabálysértő. Azt is tisztázni kell, hogy a fogorvosi váróba kerüljön kifüggesztésre 
a vizitdíj és a térítési díj közötti különbség, hiszen ez jelenleg még nem mindenki számára 
egyértelmű.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma: 20 fő - 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

207/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító 
okiratának módosításáról

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

1./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.)  sz.  közgyűlési  határozat  39.  sz.  melléklete  (Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálata) 4./ pontjának alábbi mondata
Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 65
a következőre módosul 2007. április 1-től:
„Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 60”

2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.)  sz.  közgyűlési  határozat  39.  sz.  melléklete  (Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálata) 4./ pontjának alábbi mondata
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Az intézményi nem szakmai álláshelyek száma: 29
a következőre módosul 2007. április 1-től:
„Az intézményi szakmai álláshelyek száma: 24”

3./ Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói feladatokat el kell végezni.
Felelős  :   Dr. Rotyis György orvos-igazgató

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratának 
módosításával  összefüggő  adatváltoztatásokról  a  törzskönyvi  nyilvántartást  vezető  szervet 
értesíteni kell.
Felelős  :    Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Rotyis György orvos-igazgató
Határidő  :   5 munkanap
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Egészségügyi  és  Szociális  Osztály  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Dr.  Rotyis  György,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata

VII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának és Társulási 
megállapodásának módosítására

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

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma: 20 fő - 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

208/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának és Társulási 
Megállapodásának módosításáról

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
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módosított 1996. évi XXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító 
okiratának módosítását megtárgyalta és azt – egységes szerkezetben – a határozat 1. számú 
mellékleteként 2007. október 01-től jóváhagyja.

2.)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Társulási  megállapodásának módosítását  megtárgyalta  és  azt  –  egységes  szerkezetben  – a 
határozat 2. számú mellékleteként 2007. október 01–től jóváhagyja.

3.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert és Dr. 
Szakali Erzsébet jegyzőt az Alapító okirat és a Társulási Megállapodás aláírására.

4.)  Szolnok  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felkéri  Szalay  Ferenc  polgármestert,  hogy a 
Közgyűlés  által  elfogadott  határozatot  2007.  szeptember  30–ig  küldje  meg  a  Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Jogi Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi 
Iroda

208/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Alapító okirat

A szerv megnevezése: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Működési területe: Kistérséget  alkotó  települési  önkormányzatok
közigazgatási területe

Alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: 
A hatályos társulási megállapodás alapján: 

Besenyszög Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csataszög Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagykörű Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Hunyadfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kőtelek Önkormányzatának Képviselő-testülete

            Martfű  Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rákóczifalva Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rákócziújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szászberek Önkormányzatának Képviselő-testülete
             Szolnok Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tiszajenő Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tiszasüly Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tiszavárkony Önkormányzatának Képviselő-testülete
             Tószeg Önkormányzatának Képviselő-testülete
            Újszász Önkormányzatának Képviselő-testülete
           Vezseny Önkormányzatának Képviselő-testülete

 Zagyvarékas Önkormányzatának Képviselő-testülete

Alapító okirat módosításának éve: 2007. 

Jogállása: A  többcélú  kistérségi  társulás  önálló  jogi 
személy. 

Jogszabályi hivatkozás:
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény.

Alaptevékenysége: (tevékenységi köre)

55241-1 Munkahelyi vendéglátás
                      75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
                                    tevékenysége

75119-7 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
                      75188-9 Gazdaság-és területfejlesztési feladatok
                      75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
                      75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
                                    tervezhető elszámolása
                      80111-5 Óvodai nevelés
                      80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
                      80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
                      80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
                                    nevelése, oktatása                             
                      80521-2 Pedagógiai szakszolgálat

80591- 5 Oktatási célok és egyéb feladatok
85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások
85315-8 Helyettes szülői szolgáltatás
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
85318-1  Átmeneti  elhelyezést  biztosító  ellátások  (éjjeli  menedékhely,  
hajléktalan személyek átmeneti szállása)
85323-3 Házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

                      85324-4 Családsegítés (családsegítő szolgáltatás, családsegítő központ, 
gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ)
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85325-5 Szociális étkeztetés

85326-6  Nappali  szociális  ellátás  (idősek  nappali  ellátása,  hajléktalanok  
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása)

85327-7 Szociális foglalkoztatás
                      85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

85334-4 Eseti pénzbeli ellátások

Kiegészítő tevékenysége: 
75195-4  Szociális,  gyermekvédelmi,  gyermekjóléti  intézményekben  végzett  
kiegészítő tevékenységek 
75195-5  Szociális  gyermekvédelmi  intézményekben  végzett  vállalkozási  
tevékenységek (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató  
Központja, mint önálló gazdálkodási költségvetési szerve látja el)

Feladatai:
- szervezeti  keretet  biztosít  a  települési  önkormányzatok  kapcsolat-  és 

együttműködési rendszerének
- az  önkormányzati  feladat-  és  közszolgáltatási  rendszer  közös,  ill.  térségi 

rendszerének  kialakítása,  szervezése,  működtetése,  fejlesztése,  (térségi 
feladatellátás).

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás)
- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
- térségfejlesztés  (területfejlesztés  és  településfejlesztés  összehangolása, 

programozási és tervezési tevékenység).

Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai:
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és 
anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet.

Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező jogi személy.

Pénzügyi-gazdasági  feladatait  önálló  költségvetési  szervként  létrehozott 
munkaszervezete útján látja el.

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Teljes jogkörrel rendelkezik.

Feladatellátást szolgáló vagyon:
A Többcélú Társulás tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) 
és  a  használatába  adott  ingatlan,  valamint  a  könyvviteli  nyilvántartásban  szereplő  ingó 
vagyon.

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik.
(A vagyongazdálkodás  részletes  szabályait  a  társulási  megállapodás,  az  SZMSZ és  egyéb 
dokumentumok (belső szabályzatok) tartalmazzák.)
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Képviselet:
A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el.

A Többcélú Társulás vezetője:
A  Többcélú  Társulás  vezetője  a  Társulási  Tanács  elnöke.  A  Társulási  Tanács  elnökét  a 
Társulási  Tanács  tagjai  sorából  az  önkormányzati  választási  ciklus  időtartamára  titkos 
szavazással választja meg.

Záradék:

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei az Alapító Okirat 
módosítását határozataikban jóváhagyták.

Szolnok, 2007. április 

Település                                        Polgármester                                        Jegyző                    

Besenyszög                                      .………………                          ………………..
                                                        Balogh Zoltán                             Munkácsi György

Csataszög                                       ……………….                            …………………
                                                       Pomázi Ferenc                              Dr. Varga Zoltán

Hunyadfalva                                   ……………….                           ………………….
                                                      Vékonyné Házi Eszter               Bózsóné dr. Pravda Erzsébet

Kőtelek                                          ………………..                           ……………………
                                                       Dr. Böhmer Péter                  Bózsóné dr. Pravda Erzsébet

Martfű                                           ………………….                          …………………….
                                                       Dr. Bakonyi Péter                                  Balogh Edit

Nagykörű                                        ………………….                        ……………………..
                                                       Dr. Veres Nándor                            Dr. Varga Zoltán

Rákóczifalva                                   ………………….                         …………………….  
                                                           Tóth Lajos                                    Dr. Varga János

Rákócziújfalu                                  ………………….                         …………………….
                                                        Kecskés János                                 Dr. Szántó János

Szászberek                                     ………………….                            ……………………
                                                       Vasas Zsuzsanna                                  Bakó Krisztián
Szolnok                                         ……………………..                             ……………………
                                                          Szalay Ferenc                                   Dr. Szakali Erzsébet

Tiszajenő                                ………………………                           …………………….
                                                     Puskás Béla                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet
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Tiszasüly                                      ………………………                            ………………..
                                                      Pollák Tibor                                                  Pál Imre

Tiszavárkony                              ……………………….                            …………………….. 
                                                     Mészáros Zoltán                                           Hatvani Júlia

Tószeg                                          ……………………                             …………………….
                                                        Papp István                               Hasznosné dr. Nagy Ágnes 

Újszász                                     ………………………..                           ……………………… 
                                                   Molnár Péter                                                Boros Péterné

Vezseny                                    ……………………….                           ………………………. 
                                                   Hatvani Lajos                                          Balláné Berecz Enikő

Zagyvarékas                             ………………………..                           ………………………
                                                Agócs Gyula                                          Jenesné Paróczai Erika

208/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása

A  Szolnoki  Kistérség  településeinek  önkormányzati  képviselő-testületei  –  a  települési 
önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló  2004.  évi  CVII.  törvény  1.§  (1) 
bekezdése,    valamint  a  területfejlesztésről  és  a  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI. 
törvény 10/G §.(Tft.) alapján   

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 
rendszere  szervezeti  keretének  biztosítására,  a  kistérség  lakóinak  az 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutására, 
a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítására, 

- térségi  közszolgáltatások  biztosítására,  szervezésére,  összehangolására, 
fejlesztésére,  az  egyes  települések  önkormányzatainak  teljesítőképességét 
meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer 
közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, 
működtetésére, fejlesztésére,

- a  térség  intézményrendszerének  integrálására,  feladatellátásának 
összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartására,

- a  feladatellátás  feltétel-  és  forrásrendszerének  koordinálására,  fejlesztésére,  a 
rendelkezésre  álló  források  minél  teljesebb,  célszerűbb  és  optimálisabb 
felhasználására, 

- a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú 

és minőségű ellátására,
- a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében

a Szolnoki Kistérség alább nevezett önkormányzatai egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös  előnyök  és  arányos  teherviselés  alapján  az  alábbi  feltételekkel  Társulási 
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Megállapodást kötnek.

I. 
Általános rendelkezések

1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai 

Település Székhelye
Besenyszög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4. 

Csataszög Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5064 Csataszög, Szebb Élet út 34.

Hunyadfalva Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.

Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete

5435 Martfű, Szent István tér 1.

Nagykörű Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5065 Nagykörű, Május 1 út 1.

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5085Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26. 

Szászberek Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5053 Szászberek, Kossuth L. út 197.

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Tiszajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5094 Tiszajenő, Vasút út 11.

Tiszasüly Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.

Tiszavárkony Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.

Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

5091 Tószeg, Rákóczi út 37.

Újszász Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete

5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Vezseny Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5093 Vezseny, Templom út 1.

Zagyvarékas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

2. A  Többcélú  Társulás  neve:  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  (továbbiakban: 
Többcélú Társulás)

3. A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): Szolnok város
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4. Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a többcélú társulás egyes funkcióiról, 
feladatköreiről,  a  feladatkörbe  tartozó  egyes  önkormányzati  feladat-  és  hatáskör, 
közszolgáltatás  ellátásáról,  intézményrendszer  fenntartásáról,  működtetéséről, 
szervezéséről, összehangolásáról, ezen társulási megállapodás keretei között illetve külön 
megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak.
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5. A Többcélú Társulás működési területe: a Szolnoki Kistérséget alkotó 1. pontban foglalt 
települési önkormányzatok közigazgatási területe.

6. A  Többcélú  Társulás  jogállása:  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  mely 
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

7.  A  Többcélú  Társulás  alapító  és  felügyeleti  szerve  a  hozzátartozó  települési 
önkormányzatok képviselő-testületei, illetve területileg illetékes Közigazgatási Hivatal
8.  A társulás  pecsétje:  kör  alakú,  középen a  Magyar  Köztársaság  címere,  a  kör  szélén  a 
„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása” körbefutó felirattal.   

II. 
A többcélú társulás célja

A kistérségben  működő  települési  önkormányzatok  a  Társulás  egyes  oktatási  és  nevelési, 
szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési és sport feladatok végrehajtására, a 
kistérség  területének  összehangolt  fejlesztésére  (különösen:  fejlesztési  tervek,  programok, 
pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére,  intézmények  fenntartására,  valamint  a  településfejlesztés  összehangolására 
hozzák létre.  

III.
A társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

1. Területfejlesztési feladatellátás- mind a tizenhét település részvételével történik.
A területfejlesztés tekintetében a Társulási Tanács

a) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár 
el,

b) vizsgálja  és  értékeli  a  kistérség  társadalmi,  gazdasági  és  környezeti  helyzetét, 
adottságait,

c) kidolgozza  és  elfogadja  a  kistérség  területfejlesztési  koncepcióját,  illetve  ennek 
figyelembevételével  készített  területfejlesztési  programját,  ellenőrzi  azok 
megvalósítását,

d) a  kistérségi  területfejlesztési  program  figyelembevételével  előzetesen  véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 
benyújtott  támogatási  kérelmekkel  kapcsolatban,  feltéve ha ez a jogkör a  pályázati 
felhívásban szerepel,

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,

f) pénzügyi  tervet  készít  a  területfejlesztési  programok  megvalósítása  érdekében; 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 
felhasználását;

g) közreműködik  a  kistérségben  kialakult  társadalmi,  gazdasági  és  foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében;

h) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt 
- szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;

i) a  kistérségben összegyűjti  és  további  előkészítésre  alkalmassá  teszi  a  gazdasági  és 
társadalmi  szervezeteknek  a  fejlesztési  programokkal,  projektekkel  kapcsolatos 
elképzeléseit;

j) folyamatos kapcsolatot  tart a megyei  területfejlesztési tanács munkaszervezetével,  a 
regionális  fejlesztési  ügynökséggel,  a  kistérségi  megbízottakkal,  a  kistérségben 
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működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a 
bevonható helyi források feltárása érdekében;

k) véleményt  nyilvánít  a  megyei,  illetve  regionális  fejlesztési  koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;

l) közreműködik  a  kistérségben  kialakult  társadalmi,  gazdasági  és  foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében;

m) forrásokat  gyűjthet  a  tanács  működtetéséhez  és  a  fejlesztési  programok 
megvalósításához;

n) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
o) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint 

elnökséget kell létrehozni;
p)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;
q)  megállapítja  költségvetését,  gondoskodik  annak  végrehajtásáról,  valamint 

figyelemmel  kíséri és elősegíti  a fejlesztési  források hatékony,  a települések szoros 
együttműködését erősítő felhasználását;

r)  véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;
s)  szakmai munkaszervezetet működtet.

2. Közszolgáltatási feladatellátás

Teljes kistérségre kiterjedő feladatellátás
A  közszolgáltatások  magasabb  szakmai  színvonalon  történő,  illetve  hatékonyabb  ellátása 
érdekében 
a) 
Besenyszög,  Tószeg,  Vezseny,  Zagyvarékas  települések  kivételével  a  Többcélú  Társulás 
további  tizenhárom  települése  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban  Kotv.)  34.§-ában  megjelölt  pedagógiai  szakszolgálati  feladatokról  közösen 
gondoskodik,  a  székhely  település  Szolnok  Városi  Pedagógiai  Szakszolgálata  útján.  A 
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátandó feladatokat, a feladatellátás módját, 
feltételrendszerét külön megállapodás tartalmazza.
- közoktatási mikro- társulások
Tiszavárkony székhellyel: Tiszavárkony - Vezseny települések megállapodás alapján az 1993. 
évi LXXIX évi törvény 20.§ b) pontja alapján az általános  iskola 5-8 osztály,
Nagykörű székhellyel: Nagykörű - Csataszög települések megállapodás alapján az 1993. évi 
LXXIX évi törvény 20.§ b) pontja alapján az általános  iskola oktatás 1-8 osztály,
Tószeg  székhellyel:  Tószeg  -  Vezseny  települések  önkormányzatai  közoktatási  
feladatokról,óvodai  valamint  az  általános  iskolai  oktatásról  és  nevelésről  intézményi  
társulás útján, közös intézmény fenntartásával gondoskodnak, a közoktatásról szóló 1993.  
évi LXXIX. törvény25-26. §-i alapján. 
Nagykörű  székhellyel:  Nagykörű  -  Kőtelek  –  Hunyadfalva  –  Csataszög  települések  
önkormányzatai közoktatási feladatokról, óvodai valamint az általános iskolai oktatásról és  
nevelésről  intézményi  társulás  útján,  közös  intézmény  fenntartásával  gondoskodnak,  a  
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény25-26. §-i alapján. 

Közoktatási  típusú  sportiskolai  képzés  lehetőségének  biztosítása  –  tehetséggondozás. 
„Összehangolja  a  következő  szabadidős  és  sporttevékenységeket:  tanterv  szerinti 
úszásoktatás,  diákolimpiai  versenyek,   gyermek-  ifjúsági-  és  sport  táboroztatás,  iskolai  és 
diáksport jellegű rendezvények.”

b)
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- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló, többször módosított  1993. évi III.  törvény,  a gyermekek védelméről  és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok 
kistérségi szintű ellátására 2. sz mellékletben található szerkezeti ábra alapján működő 5 db 
területileg  lehatárolt  működésű mikro-térségi  közös kistérségi  fenntartású intézményt  tart 
fenn:
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- közösségi ellátások,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő
- gyermekjóléti központ (csak Szolnokon),
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátása (idősek klubja),
- adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon)
- hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás,
- az idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás,
- az utcai szociális munka (csak Szolnokon)
- a hajléktalanok átmeneti ellátása.

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok: 
Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 
Központja.

1. Szolnok  Kistérség  Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális  és  Gyermekjóléti  
Centruma:
Rákóczifalva:  
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
Rákócziújfalu:
-  családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja)
Martfű:     
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- támogató szolgáltatás

Teljes kistérség területén:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  (Szolnok Kistérség Többcélú Társulása 

Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Centruma látja el),
Teljes kistérség területén Szolnok, Tószeg, Szászberek, Tiszavárkony, Tiszajenő és 
Vezseny kivételével:
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- közösségi ellátás  (Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális  
és Gyermekjóléti Centruma látja el),

2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja
Újszász:            
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
Zagyvarékas: 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,

3. Szolnok Kistérség Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
Besenyszög:     
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény.
Kőtelek:         
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
Hunyadfalva: 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
Csataszög:     
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- támogató szolgáltatás (megállapodás alapján civil szervezet),
Nagykörű:   
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- támogató szolgáltatás (megállapodás alapján civil szervezet),
Tiszasüly:      
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
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4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja
Szolnok:  
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekjóléti központ 
- gyermekjóléti módszertani központ,
- utcai szociális munka 
-  adósságkezelő szolgáltatás 
- közösségi ellátás 
Szászberek:
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátás 
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
Tószeg:      
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátás 
Tiszavárkony: 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
Tiszajenő:  
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
Vezseny:   
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- támogató szolgáltatás (megállapodás alapján civil szervezet),

Teljes kistérség területén:
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
- hajléktalanok,  szenvedélybetegek  és  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása  

(Nappali Centrum) 
- hajléktalanok átmeneti ellátása 

Szolnok, Tiszasüly, Nagykörű, Besenyszög települések területén: helyettes szülői ellátás. 
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye

Szolnok:
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény,
- tanyagondnoki szolgáltatás.
Szászberek:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
Tószeg: 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
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Tiszavárkony:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
Tiszajenő:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás 
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény.
Vezseny: 
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény)

6. Támogató szolgáltatás   nem állami fenntartóval kötött  ellátási  szerződés útján  
biztosított
Szolnok,  Szászberek,  Tószeg,  Tiszavárkony,  Tiszajenő,  Vezseny,  Besenyszög,  
Kőtelek, Nagykörű, Csataszög, Hunyadfalva, Tiszasüly települések területén.

Az  intézmények székhelyét,  telephelyeit,  ellátási  területét,  jogállását,  alaptevékenységét, 
feladatait,  gazdálkodási  jogkör  szerinti  besorolását,  előirányzatok  feletti  rendelkezési 
jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának 
rendjét  az  intézmények  alapító  okiratai  tartalmazzák,  alkalmazva  a jelen  Társulási  
Megállapodás VI. fejezet 24.pontban történő szabályozását.

A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 
Központja külön megállapodás keretében biztosítja Szolnok város közigazgatási területén a 
gyermekjóléti  központ  működtetését  és  a  gyermekek  átmeneti  gondozása  keretében  a 
helyettes szülői hálózatot.

- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló többször módosított  1993. évi III.  törvény,  a  gyermekek védelméről  és a  gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok 
kistérségi  szintű  ellátását  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  fenntartott 
Humán Szolgáltató Központ biztosítja megállapodás alapján:
-    családsegítés
-  közösségi ellátás (szenvedély betegek és pszichiátriai betegek)
- szociális információs szolgáltatás

A  Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális és Gyermekjóléti  Centruma 
kistérségi szinten biztosítja a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátását  
(Szolnok,  Tószeg,  Szászberek,  Tiszavárkony,  Tiszajenő  és  Vezseny  kivételével)  és  a  
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.

Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulás Humán  Szolgáltató  Központja  kistérségi  szinten 
biztosítja a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, hajléktalanok, szenvedélybetegek  
és pszichiátriai betegek nappali ellátását (Nappali Centrum) és a hajléktalanok átmeneti  
ellátását, valamint a   

Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulás Egyesített  Szociális  Intézménye  kistérségi  szinten 
biztosítja az idősek ápolását – gondozását biztosító intézményt. 
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Külön  megállapodás  tartalmazza  az  ellátási,  szolgáltatási  területet,  alaptevékenységét, 
feladatait, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását,  a megállapodáshoz 
történő csatlakozás szabályait.
- gyermekek napközbeni – bölcsödei -ellátása  mikro- társulás
Martfű – Rákóczifalva - Rákócziújfalu települések megállapodás alapján az 1997. évi XXXI. 
törvény  41.  –  42.  §-ai  alapján,  valamint  külön  megállapodás  alapján,  mint  a  kistérségi 
társuláson kívüli települések Kengyel és Mezőhék községek csatlakozásával.

c)
A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV. 
törvény alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá 
az  egészségügyi  tevékenység  végzésének  egyes  kérdéseiről  szóló  2003.  évi  LXXXIV. 
törvényre, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján az 
alábbi feladat kistérségi szintű ellátását közreműködővel látja el:
- központi orvosi ügyelet és 
- fogorvosi ügyelet.

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését, 
ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.

A  központi  orvosi  ügyelet  és  a  fogorvosi  ügyelet kistérségi  szintű  feladat  ellátásán  túl, 
kistérségen  átnyúló  feladatot  lát  el  Szajol  község  közigazgatási  területére  vonatkozóan, 
melynek formáját, feltételeit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

d)
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein a hatályos jogszabályok szerinti belső 
ellenőrzési feladatok ellátásáról közösen gondoskodik a székhely település – Szolnok Megyei 
Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalával  kötött  megállapodás  alapján.  A  belső  ellenőrzési 
feladatokat, a feladatban résztvevő önkormányzatokat, a feladat ellátásra vonatkozó részletes 
feltételeket a megállapodás tartalmazza.

e) 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása településein a hatályos jogszabályok szerinti sport 
feladatok ellátásáról közösen gondoskodik:

- Összehangolja  a  hatáskörébe  tartozó  testnevelés  és  sport  céljait  szolgáló 
létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

- Összehangolja  és  segíti  a  sport  népszerűsítésében,  a  mozgás  gazdag  életmóddal 
kapcsolatos  sportszakmai  felvilágosító  tevékenységben,  továbbképzésekben,  közös 
sportrendezvényekben való együttműködést.

- Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.
- Segíti  a  kistérségi  települések  sportértékeinek,  sporthagyományainak  feltárását, 

megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
- Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport 

feltételeinek és színvonalának javítását.
- Kiemelt  figyelmet  fordít  a  kistérségben  működő  sportszervezetek  társadalmi 

kapcsolatrendszerének,  érdekérvényesítésének,  az  egymás  közötti  kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítésére.
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- Együttműködik  az  állami  sportinformációs  adatszolgáltatással  összefüggő 
önkormányzati feladatokban.”

 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
2.§  (1)  bekezdése  alapján  további,  a  Szolnoki  Kistérség  fejlődését  biztosító  feladatok 
Társulási formában történő ellátása 

A  mikro-körzeti  társulás  tagjai  azok  az  önkormányzatok,  melyek  a  többcélú  társulási 
megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön megállapodással 
a  kistérségen  belül  egy  vagy  több  kötelező  alapellátási  feladatot,  vagy  egyéb  szabadon 
választott feladatot együtt oldanak meg.

A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el:
- társulás  útján  (többcélú  társulási  megállapodás  keretében,  külön  társulási 

megállapodás  keretében  (hatósági  igazgatási  társulás,  intézményfenntartó 
társulás),

- saját intézmény,
- térségközpont (városi) intézmény útján,
- mikrotérség (községi) intézmény,
- ellátási szerződés,
- feladat ellátási szerződés,
- közszolgáltatási szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- térségközpont polgármesteri hivatala útján,
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,
- valamint egyéb módon.

IV.
A társulás tagsági viszonyai

1. A tagsági jogviszony keletkezése:
a) A  kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzat  képviselő-testületei  –  kizárólagos 

jogkörükben  minősített  többséggel  hozott  –  határozatba  foglalt  nyilatkozatban 
mondják  ki  a  Többcélú  Társulásban  való  részvételüket,  csatlakozásukat.  (belépés, 
csatlakozás)

b) A Többcélú Társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési 
önkormányzatok  képviselő-testületei  a  társulási  megállapodást  jóváhagyják,  azt 
követően a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondja a társulás megalakulását.

c) A  Tanács  elnöke  a  megalakulást  követő  15  napon  belül  megküldi  a  társulási 
megállapodást a megyei közigazgatási hivatalnak.

d) A  társulási  megállapodást  a  társulás  tagjai  módosíthatják,  továbbá  törvényben 
meghatározottak  szerint  módosítják,  illetve  a  helyi  önkormányzati  általános 
választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

2. Csatlakozás szabályai:
a) A Többcélú Társuláshoz a Szolnoki Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei  bármikor  csatlakozhatnak.  A csatlakozási  szándékot  a Társulási 
Tanács elnökének írásban kell  bejelenteni.  Az új  tag felvételi  kérelmét  a Társulási 
Tanács ülésén meg kell vitatni. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás 
szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot.    
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b) A döntést tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy 
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a  társulás  működésével,  a  feladatellátással  kapcsolatos  a  költségek,  pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.
c) A társulásban részt  vevő képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel 

hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz.

3. A kiválás szabályai:
A Többcélú Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó 
napjával  lehet.  A  kiválásról  szóló  –  minősített  többséggel  hozott  –  döntést  a  települési 
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás 
tagjaival közölni.

4. Kizárás szabályai:
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával  a többcélú kistérségi  társulásból  kizárhatja  a társulás  azon tagját,  amely a 
megállapodásban  meghatározott  kötelezettségének  ismételt  felhívásra  határidőben  nem tett 
eleget.

5. Megszűnés szabályai:
A társulás megszűnik amennyiben
- a többcélú társulás tagjainak száma nem éri el a kistérségbe tartozó települések képviselő-
testületeinek  több mint  a  felét,  de legalább két  képviselő-testület  számát,  területfejlesztési 
feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó képviselő-testületek számát, illetve
- a megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma nem haladja meg a kistérség 
lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe 
tartozó települések számának 60%-át.

6. A társulási megállapodás módosítását, felmondását, megszüntetését a társulás bármely tagja 
kezdeményezheti. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről 
vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

7. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges:

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához,
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához,
c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez,
d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

V.
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere

A Többcélú  Társulás  szervezetének,  működésének,  döntés-előkészítési  és  döntéshozatali 
eljárási  rendjének  főbb  szabályait  jelen  megállapodás,  további,  részletes  szabályait  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A Többcélú  Társulás szervezeti  és  működési  szabályzatát  a Társulási  Tanács  fogadja el  a 
megalakulását követő 3 hónapon belül.
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A Társulás szervei

1.  A  Társulási  Tanács, a  Tanács  bizottságai,  a  Jegyzői  Kollégium,  a  társulás 
munkaszervezete, 

Társulási Tanács 

2. A Többcélú Társulás döntést hozó szerve az alábbi két fő feladatra létrehozott Társulási 
Tanács.

• /A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Kistérségi  Fejlesztési  Tanácskénk 
működik  a  Társulási  megállapodás  III/1.pontban  részletezett  ügyek  esetében.  A 
Kistérségi Fejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 

• A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása,  Többcélú  Társulásként  működik  a 
Társulási  megállapodás  III/2.pontban  részletezett  közszolgáltatási  feladatellátás 
ügyek  esetében. A  Többcélú  Társulás  működésére  vonatkozóan a  települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben 
foglaltakat kell alkalmazni.

3.  A  Tanács  gyakorolja  a  jelen  társulási  megállapodásban  meghatározott,  valamint  a 
települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  által  külön  megállapodásban  átruházott 
önkormányzati feladat- és hatásköröket.

4. A Tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják.

5. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetére a 
polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg, az alábbiak szerint:

• Kistérségi  Fejlesztési  Tanácsülésen  a  polgármestert  eseti,  vagy  állandó 
felhatalmazással  a  Kistérségi  Fejlesztési  Tanács  tagjaként  nyilvántartott 
polgármester helyettesítheti.

• Többcélú  Társulási  Tanácsülésen  a  polgármestert  eseti,  vagy  állandó 
felhatalmazással települési önkormányzati képviselő helyettesítheti

6.  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  által  helyettesítési,  képviseleti  joggal 
felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 
jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.

7.  A  helyettesítéssel,  képviseleti  joggal  felhatalmazott  képviselő  felhatalmazó  irat 
(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

Társulás Elnöke
( Társulási Tanács Elnöke)

8. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére 
titkos szavazással elnököt választ. 
A  megválasztott  elnök  látja  el  mind  a  Kistérségi  Fejlesztési  Tanács,  mind  a  Többcélú 
Társulási Tanács elnöki feladatait.

9. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.    
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Társulás Elnökhelyettesei
(Társulási Tanács Elnökhelyettesei)

10.  A  Tanács  az  elnök  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  tagjai  sorából  három 
elnökhelyettest választ.
A  megválasztott  elnökhelyettesek látják  el  mind  a  Kistérségi  Fejlesztési  Tanács,  mind  a 
Többcélú Társulási Tanács elnökhelyettesi feladatait.

11. Az elnökhelyettesek személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot.

A Társulás Elnöksége

12.  Az  elnökség  előkészíti  a  Társulási  Tanács  döntéseit,  összehangolja  a  bizottságok 
munkáját, és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a társulás munkaszervezetét.

Bizottságok
Eseti Munkabizottságok

13. A Társulási  Tanács döntései előkészítésére,  végrehajtásának szervezésére bizottságokat 
hozhat  létre  a  társulási  tanács  tagjaiból,  illetve  a  kistérség  területén  működő  gazdasági 
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből.
14. A bizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a Társulási Tanács határozza meg.
15. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  határozza  meg,  a  részletszabályokat  a  bizottság 
Ügyrendje tartalmazza. 

Munkaszervezet

16.  A  Társulási  Tanács  döntéseinek  előkészítésére  és  feladatainak  végrehajtására 
költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezetet működtet. A munkaszervezet 
neve:  A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsa  Kistérségi  Irodája 
(továbbiakban: munkaszervezet)

17. A munkaszervezet feladatai az alábbiak:
a)  ellátja  az  adminisztrációs  feladatokat  (gépírás,  adatrögzítés,  információgyűjtés, 
ügykezelés),
b)  megszervezi a Társulás üléseit,
c) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit, 
d)  a  Társulás  feladatkörébe  tartozó  ügyekben  a  társulás  tagjai  felé  szolgáltató-tanácsadó 
tevékenységet végez,
e)  javaslatot,  koncepciót  készít,  vagy  készített  a  térséget  érintő  fejlesztési  programok 
megvalósításához,
f)  a  Társulás  határozatának  megfelelően  elkészíti,  elkészítteti,  véleményezi  a  társulás 
fejlesztési programjait,
g) figyeli a pályázati lehetőségeket,
h) közreműködik,  szakmai segítséget nyújt  a településeknek saját pályázati  dokumentációk 
elkészítéséhez,
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i) intézi a Társulás nyertes pályázati adminisztrációs ügyeit,
j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.      
k)  a  társulási  tanács  munkaszervezete  útján  gondoskodik  a  többcélú  kistérségi  társulás 
költségvetésének végrehajtásáról

A feladatok ellátásáról éves beszámolót kell készíteni. 
18. A munkaszervezet feladatait  részletesen a Tanács Szervezeti  és Működési Szabályzata 
tartalmazza. A munkaszervezet működésének rendjét ügyrendben szabályozza. 

19. A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott  feltételek szerint,  a 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a minisztériumoknak valamint 
területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

19/A. A munkaszervezet szervezeti rendszere:
Kistérségi Iroda vezetője: a vezetőt pályázat alapján a Társulási Tanács nevezi ki. Mivel a 
Társulási  Tanács  kistérségi  fejlesztési  tanácsként  is  eljár,  figyelemmel  kell  lenni  a 
területfejlesztésről  és  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény  10/F.  §  (2) 
bekezdésében  foglaltakra  is,  miszerint  a  kinevezéshez  a  megyei  területfejlesztési  tanács 
véleményét is ki kell kérni. 
A  Kistérségi  Iroda  vezetőjének  kinevezése,  felmentése  a  Társulási  Tanács  hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.

A Kistérségi Iroda további alkalmazottai:
A Kistérségi Iroda vezetője bízza meg és menti fel. A munkáltatói jogokat a Kistérségi Iroda 
vezetője gyakorolja.  

Jegyzői Kollégium

20. A kollégium tagjai  a Többcélú Társulást  alkotó települési  önkormányzatok jegyzői  és 
körjegyzői.
21. A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi.
22.  A  Társulási  Tanács  a  döntés-előkészítés,  végrehajtás  szervezésének  folyamatába 
bevonhatja a kollégiumot.
23. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal.
24. A Kollégium szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a Tanács 
részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását.

VI.
A Társulási szervek működési szabályai

Társulási Tanács működési szabálya

1. A Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.
2. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.
3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:
- a többcélú kistérségi társulás megalakulásának kimondása,
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- a társulási szervek tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.
4.  A  Társulási  Tanács  ülésén  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Önkormányzat  állandó 
meghívottként  vesz  részt.  A  Megyei  Önkormányzattal  való  együttműködést  külön 
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megállapodás szabályozza.

5. Mind a Területfejlesztési  Tanács, mind a Többcélú Társulási  Tanács minden  tagja egy 
szavazattal rendelkezik.
6. Szavazni személyesen vagy az V/5 fejezetben meghatározott  módon a helyettes,  illetve 
felhatalmazott képviselő útján lehet.
a.)  A VII. 2. pontban foglalt működési pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév 

utolsó napjáig kell teljesíteni a Többcélú Társulásnak az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 
11745004-15577180  számú  számlára.  A  működési  pénzügyi  hozzájárulás  mértékét  a 
Társulási Tanács minden évben költségvetésében állapítja meg.     

b.)   A VII. 3. pontban foglalt a Társulási Megállapodás III. pontjában meghatározott feladatok 
ellátásához lakosságszám arányában megállapított feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulást 
a tagok minden hónap 5.-ig teljesítik az a.) pont szerinti számlaszámra. A feladat-ellátási 
pénzügyi  hozzájárulás  mértékét  -  szükség  esetén  -  feladatonként  a  Társulási  Tanács 
minden évben költségvetésében állapítja meg. 

c.)  A Társulási  Megállapodás  III.  pontjában foglalt  feladatok ellátásához szükséges állami 
normatív  támogatást  a  mindenkor  hatályos  költségvetési  törvényben  foglaltaknak 
megfelelően a társult tag és/vagy a Többcélú Társulás igényli  meg. A Társult tag által 
igényelt állami normatív támogatást a Társult tag a részére történő folyósítás ütemében, a 
támogatás folyószámlájára történő megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon belül 
folyósítja az a.) pont szerinti számlaszámra.     

7.  Mind  a  Területfejlesztési  Tanács,  mind  a  Többcélú  Társulási  Tanács  döntését  ülésén 
határozattal hozza.

a.) A VII. 2. pontban foglalt működési pénzügyi hozzájárulást átutalással minden negyedév  
utolsó  napjáig  kell  teljesíteni  a  Többcélú  Társulásnak  az  OTP Bank  Rt.  Fiókjánál  
vezetett  11745004-15577180  számú  számlára.  A  működési  pénzügyi  hozzájárulás 
mértékét a Társulási Tanács minden évben költségvetésében állapítja meg.     

b.)  A  VII.  3.  pontban  foglalt  a  Társulási  Megállapodás  III.  pontjában  meghatározott  
feladatok ellátásához lakosságszám arányában megállapított  feladat-ellátási  pénzügyi  
hozzájárulást a tagok minden hónap 5.-ig teljesítik az a.) pont szerinti számlaszámra. A  
feladat-ellátási  pénzügyi  hozzájárulás  mértékét  -  szükség  esetén  -  feladatonként  a  
Társulási Tanács minden évben költségvetésében állapítja meg. 

c.) A Társulási Megállapodás III. pontjában foglalt feladatok ellátásához szükséges állami  
normatív  támogatást  a  mindenkor  hatályos  költségvetési  törvényben  foglaltaknak 
megfelelően a társult tag és/vagy a Többcélú Társulás igényli meg. A Társult tag által  
igényelt állami normatív támogatást a Társult tag a részére történő folyósítás ütemében,  
a támogatás folyószámlájára történő megérkezését követően legkésőbb 5 munkanapon 
belül folyósítja az a.) pont szerinti számlaszámra.     

8. Mind a Területfejlesztési Tanács, mind a Többcélú  Társulási Tanács ülését az elnök hívja 
össze  és  vezeti.  A  Területfejlesztési  Tanács,  illetve  a  Többcélú   Társulási  Tanács  ülését 
minden esetben külön meghívóban, eltérő időpontra (egy napon történő összehívás esetén, 
esetleg  egymás  utáni  időpontra)  szükséges  összehívni.  Az  elnök  akadályoztatása  illetve 
távolléte esetén az elnökhelyettes, illetőleg a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában 
helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.
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9. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú  Társulási Tanács ülését  össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben,
-  a  társulási  tagok  egynegyedének  –  napirendet  tartalmazó  –  indítványára,  annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül
-  a  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetőjének  kezdeményezésére,  annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül.
10. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú  Társulási Tanács ülése nyilvános.
11. A Többcélú  Társulási Tanács  

a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és 
állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy  tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

b) zárt  ülést  rendelhet  el  a vagyonával  való rendelkezés  és az általa  kiírt  pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

12. A Területfejlesztési Tanács, illetve a Többcélú  Társulási Tanács  üléséről külön-külön 
jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  melyre  a  képviselő-testület  üléséről  készített  jegyzőkönyvre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által 
felhatalmazott tag írja alá.
13. A Tanács elnöke a hitelesített jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a 
megyei közigazgatási hivatal vezetőjének és az SZMSZ-ben  meghatározott módon a társulás 
tagjainak.
14. A Területfejlesztési Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási megállapodásban 
meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van. 
A Többcélú Társulási Tanács akkor határozatképes,  ha ülésén a társulási megállapodásban 
meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a 
jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi 
társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát
15. A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett javaslat elfogadásához a megállapodásban 
meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
16.  A Területfejlesztési Tanács ülésen felvetett javaslat minősített többségű elfogadásához  
a társulási megállapodásban a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmadának támogató  
nyilatkozata szükséges. 
A Többcélú Társulási Tanács ülésen felvetett  javaslat  minősített  többségű elfogadásához a 
társulási  megállapodásban  meghatározott  számú,  de  legalább  annyi  tag  igen  szavazata 
szükséges, amely eléri e jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét.
17. Minősített többség szükséges:

-  a  kistérség  fejlesztését  szolgáló  –  pénzügyi  hozzájárulást  igénylő  –  pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához.
- a társulás vagyonával való rendelkezés,
- a megállapodás VI. 11. b) pontjában foglalt zárt ülés elrendeléséhez,
-  a  hatáskörébe  utalt  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
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18.  Egyhangú  döntés  szükséges  a  megállapodás  III.1.  c),  e),  f),  o),  és  a  q)  pontjaiban 
meghatározott ügyekben valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról. Ennek 
hiányában  30  napon  belül  megismételt  ülésén  a  Társulás  szavazati  jogú  tagjai  minősített 
többségének támogató szavazatával dönt.
19. A minősített többséget igénylő javaslat kötelezően újratárgyalandó, ha a tagok több mint 
egyharmada – legalább 6 település (tag) – ezt kezdeményezi ( blokkoló kisebbségi vélemény). 
Blokkoló kisebbségi vélemény esetén az újratárgyalás  a konszenzus létrehozását  szolgálja. 
Konszenzus hiányában a Társulási Tanács az ügyben minősített többséggel dönt.

A társulás egyéb szerveinek működési szabályai
Egyéb szervek

20. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
21. A bizottság üléseit az elnök, a jegyzői kollégium üléseit pedig a térségközpont jegyzője 
hívja  össze.  Összehívásukat  tagjai  a  tárgyalandó  napirend  témájának  megjelölésével 
kezdeményezhetik.
22.  Döntési  formájuk:  javaslat,  ajánlás,  amelyet  a  jelen  lévő  tagok  egyszerű  többségi 
szavazatával hoznak meg.
23. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat 
a  Tanács  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata,  valamint  az  általuk  elfogadott  Ügyrend 
tartalmazza. 
24.  A  Társulás  tagjai  összehangolt  feladatellátásuk  társadalmi  és  gazdasági  érdekeik 
érvényesítése  és  településeik  fejlesztése  céljából  a  Társuláson  belül  a  Társulás  feladatai 
megvalósítása  céljából  közös  intézményeket  hoznak  létre.  A  létrehozott  intézmények  az 
egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait biztosítják, működésének 
szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. 
A Szolnoki  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  ellátását,  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  
Társulása  5  db  intézményen  keresztül  biztosítja,  melyek  működését  az  alábbiak  szerint  
segítik és szabályozzák:

• Szolnok  Kistérség  Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális  és  Gyermekjóléti  
Centrumára,  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Zagyva  menti  Integrált  
Központjára és a Szolnok Kistérség Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjára 
vonatkozóan gazdasági szempontból részben önálló intézmény,  szakmailag önálló  
intézmény, mely esetén a székhely önkormányzat és a kistérségi többcélú társulás 
között  kötött  megállapodás  alapján  a  gazdálkodást  a  székhely  önkormányzat  
polgármesteri  hivatala saját  gazdasági egysége útján biztosítja,  de ez nem járhat  
többletkiadással

• Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja és a  Szolnoki  
Kistérség  Többcélú  Társulás Egyesített  Szociális  Intézménye  önálló  gazdálkodó  
szervezet.

• Az  intézmények  működésének  ellenőrzésében,  felügyeletében,  szabályozásában  e 
pontban  részletezett  jogkörrel  rendelkező,  alábbiak  szerinti  Területi  Szociális  
Bizottságok alakulnak, melyek önállóan határozzák meg belső működésüket, mely  
működési  szabályzatot  és  esetleges  módosítását  megküldik  a Szolnoki  Kistérség 
Többcélú Társulása részére, tájékoztatás céljából. 
A Területi Szociális Bizottságok tagjai az érintett önkormányzatok polgármesterei,  
elnöke az intézményi székhely önkormányzat polgármestere:
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-- Rákóczifalvi Területi Szociális Bizottság: Szolnok Kistérség Többcélú Társulása  
Egyesített  Szociális  és  Gyermekjóléti  Centrumára:  Rákóczifalva,  Martfű,  
Rákócziújfalu, központ: Rákóczifalva
--  Újszászi  Területi  Szociális  Bizottság:  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  
Zagyva menti Integrált Központjára: Újszász, Zagyvarákas, központ: Újszász
-- Besenyszögi Területi Szociális Bizottság: Szolnok Kistérség Szociális Szolgáltató  
Besenyszögi  Központjára  Besenyszög,  Nagykörű,  Kőtelek,  Csataszög,Tiszasüly,  
Hunyadfalva, központ: Besenyszög
--  Szolnoki  Területi  Szociális  Bizottság:  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulás 
Humán Szolgáltató Központja és a  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített  
Szociális  Intézménye:  Szolnok,  Tószeg,  Tiszavárkony,  Tiszajenő,  
Vezseny,Szászberek központ: Szolnok.

• Az  intézmény  szolgáltatási  körének  megállapítására,  alapító  okirata,  SZMSZ-e,  
szakmai programja, költségvetése elfogadására és ezek módosítására az intézmény  
vezető előterjesztése alapján az érintett  Területi  Szociális  Bizottság egyetértésével  
kerülhet sor.

• Az  érintett  önkormányzatok  az  egyes  intézmények  működési  engedélyének 
kiadásához  -a  jogszabályban  meghatározott  -  elengedhetetlen  fizikai  (tárgyi)  
feltételeket  oly  módon  biztosítják,  hogy  a  szükséges  ingatlan  és  tárgyi  eszköz  
(gépjármű, bútorzat, számítógépek, stb..) hátteret rezsi és karbantartási díj ellenében  
bocsátják Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére.

• Az  önkormányzatok  tulajdonában  maradó,  de  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  
Társulása  intézményei  működésének  biztosítására  rendelkezésre  bocsátott  
ingatlanok felújítására, bővítésére, egyéb beruházására vonatkozóan érdekelt felek  
(önkormányzatok,  Társulás) külön megállapodást kötnek.

• Az  intézmények  vezetőinek,  kinevezése,  pályázati  úton  történő  kiválasztása  az 
érdekelt Területi Szociális  Bizottságok javaslatára és  egyetértésével történik.

• Az intézményekre vonatkozóan a fenntartó törvényességi felügyeletét megállapodás  
keretében az intézményi székhely önkormányzatok biztosítják az ellátást igénybevevő  
érdekelt települések szakembereinek bevonásával.

• Az  egyes  intézmények  költségvetése  bevételi  oldalának  jelentős  részét  képező,  az 
intézmények által nyújtott ellátásokra igénybe vehető állami normatív támogatások 
és  kistérségi  feladatellátás  után  igényelhető  normatív  támogatások  mértékét  az  
aktuális  éves  költségvetési  törvény  szabályozza,  mely  támogatások  lehívását  a  
Szolnoki  Kistérség Többcélú Társulása Irodája igényli  és biztosítja  az intézmény  
számára.  Az  intézmények  költségvetésének  stabilitásáért  az  ellátással  érintett  
önkormányzatok és az érintett intézményvezetők  a felelősek. 
Az  intézmények  által  nyújtott  ellátásokra  igénybe  vehető  állami  normatív  
támogatások  és  kistérségi  feladatellátás  után  igényelhető  normatív  támogatások 
esetében az ellátással érintett  önkormányzatok egyetemleges felelőséget vállalnak a 
normatív  lehívásokra  vonatkozó  adatszolgáltatás  helyességéért.  A  helytelen 
adatszolgáltatásból  adódó  bármilyen  jellegű,  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulását  fizetési,  vagy  visszafizetési  kötelezettségre  utasító  rendelkezésre 
vonatkozóan  pedig  az  érintett  önkormányzatok  a  -kötelezettség  mértékéig- 
egyetemleges, azonnali fizetési kötelezettséget vállalnak Szolnoki Kistérség Többcélú  
Társulása felé.
Az  intézmények  jogszerű  működésért  az  érdekelt  önkormányzatok  egyetemleges 
felelőséget  vállalnak.  A  jogszerűtlen,  helytelen  intézményi  működésből  adódó 
bármilyen  jellegű,  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulását  fizetési,  vagy  
visszafizetési  kötelezettségre  utasító  rendelkezésre  vonatkozóan  az  érintett  
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önkormányzatok  a  -kötelezettség  mértékéig-  egyetemleges,  azonnali  fizetési  
kötelezettséget vállalnak Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása felé.

• Az  intézmények  működésének  szabályozásánál  figyelembe  kell  venni  a  Szolnoki  
Kistérség  Többcélú  Társulása  gazdálkodásánál  kialakítandó  kiskincstár  és  közös  
beszerzési együttműködés működési rendszerét.

25. A mikro-körzeti bizottság(ok) a Társulás azon tagjaiból (polgármestereiből) áll(nak), mely 
a tagok  a Társulási megállapodáson belül külön megállapodással a kistérségen belül 
az önkormányzatok  egy vagy több feladatát  együtt  oldják meg.  A mikro-körzeti  bizottság 
feladata  a  mikro-körzeti  megállapodásban  szereplő  feladatok  végzésének  koordinációja, 
ellenőrzése,  a megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel  kísérése és ellenőrzése, 
valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.    
26. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló többször 
módosított 1992. évi XXII. törvény alapján közalkalmazotti tanácsot működtet.

A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  döntése  előtt  a  közalkalmazotti  tanáccsal 
véleményezteti:

a)  a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így 
különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté 
alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket;

b)  a  személyügyi  nyilvántartás  rendszerének  kialakítására,  a  nyilvántartandó  adatok 
körére, illetve a személyügyi tervet;

c)  a  munkavállalók  képzésével  összefüggő  terveket,  a  foglalkoztatást  elősegítő 
támogatások  igénybevételére,  illetve  a  korengedményes  nyugdíjazásra  vonatkozó 
elképzeléseket;

d)  a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések 
tervezetét;

e) az éves szabadságolási tervet;
f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését;
g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét;
h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot:
a)  legalább  félévente  a  munkáltató  gazdasági  helyzetét  érintő  alapvető  kérdésekről, 

valamint
b)  a  munkáltató  tevékenységi  körének  jelentős  módosítására,  illetve  a  munkáltató 

beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,
c)  legalább  félévente  a  bérek,  keresetek  alakulásáról  és  a  bérkifizetéssel  összefüggő 

likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek 
jellemzőiről,

d)  legalább  félévente  a  munkáltatónál  távmunkát  végző  munkavállalók  számáról  és 
munkakörük megnevezéséről.

VII.
A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja

1. A társulás pénzügyi forrása:
A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét

a)  települési  önkormányzatok  által  a  társulásnak  átadott  normatív  állami 
hozzájárulások és egyéb támogatások
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b) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai)
c) központi költségvetési pénzeszköz : 

o Állami támogatás
o Állami költségvetési hozzájárulás
o Kiegészítő támogatás
o Ösztönző támogatás

d) egyéb bevételek
biztosítják.

2. A költségek viselése:
A  társult  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  Többcélú  Társulás  működési 
költségeihez,  az  általuk  képviselt  település  lakosságszámának  arányában  járulnak  hozzá 
(működési pénzügyi hozzájárulás).
3.  A társulási  megállapodásban meghatározott  feladat  ellátásának – központi  költségvetési 
forrásból  nem fedezett  –  költségeihez  lakosságszámuk  arányában  járulnak  hozzá  (feladat-
ellátási pénzügyi hozzájárulás).
4.  A többcélú  társulás  keretében létrehozott  társulásban ellátott  kistérségi  feladatok  közös 
ellátásának,  a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési kiadásainak 
fedezetét  külön  megállapodásban  meghatározott  pénzügyi  hozzájárulással  biztosítják  a 
kistérséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei.
5.  A  Társulás  költségvetését  a  Társulási  Tanács  minden  évben  a  Magyar  Köztársaság 
költségvetéséről szóló törvény ismeretében állapítja meg.  
6. A teljesítés feltételei:
A  pénzügyi  hozzájárulást  átutalással  minden  negyedév  utolsó  napjáig  kell  teljesíteni  a 
Többcélú  Társulásnak  az  OTP  Bank  Rt.  Fiókjánál  vezetett  11745004-15577180  számú 
számlára. 
A  megállapított  társulási  hozzájárulást  nem  teljesítő  tagot  késedelmes  teljesítés  esetén 
kötelezni kell a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt hozzájárulás megfizetésére. 
7. Amennyiben nem teljes körű, hanem csak mikrokörzeti szintű feladatellátásra kerül sor, 
úgy ezen feladatellátásról és ennek költségviselése módjáról a tagok külön állapodnak meg. A 
megállapodásról a Társulási Tanácsot tájékoztatják.    
8. Forrásgyűjtés, forráskoordináció:
A  kistérség  működési  és  fejlesztési  szükségleteihez,  programjai,  tervei  megvalósításához 
helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.
A  forráskoordináció  kiterjed:  a  pályázati  célokat  szolgáló  források  számbavételére,  a 
pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatainak nyilvántartására.
9. Pályázati forrás:
A  Tanács  pályázatot  nyújthat  be  a  kistérség  működéséhez  és  fejlesztéséhez,  feladatai 
ellátásához kapcsolódó források igényléséhez.
10. Költségvetési pénzeszköz:
A Többcélú  Társulás működéséhez  és a  kistérségi  programok,  tervek megvalósításához,  a 
feladatellátásához költségvetési/kormányzati  hozzájárulást,  támogatást,  pályázati  támogatást 
igényel.
11.  A  társulás  keretében  ellátandó  egyes  feladatok  ellátásához  költségvetési  kiegészítő 
normatív támogatást igényel.
12. A Többcélú Társulás költségvetése:
A többcélú kistérségi társulás éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
13. A Tanács állapítja meg a társulás éves költségvetését és munkaszervezete útján – a I.6. 
pontban foglaltak szerint - gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források 
hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról.
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14.  A  Társulási  Tanács  a  többcélú  kistérségi  társulás  éves  költségvetését  önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába 
foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.
15. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

1. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
2. A  Tanács  a  társulás  tevékenységének,  gazdálkodásának  ellenőrzésére,  valamint 

felügyeletére két állandó bizottságot működtet. 
a) A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Ellenőrzési 

Bizottságot hoz létre.
     Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.
      Feladata: a társulás és szervei költségvetése figyelemmel kísérése.
b) A Tanács a társulás tevékenységének és pénzügyi – gazdálkodásának ellenőrzésére 

3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
Elnökét és tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából, minősített többséggel.

Feladata: -  a  társulás  és  költségvetési  szervei  belső  ellenőrzési  rendszerének 
működtetése

6. a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásának ellenőrzése,
7. a  társulás  pénzügyi  és  gazdálkodási  tevékenységének  figyelemmel  kísérése, 

vizsgálata,
8. a  tagsági  díj  befizetésének,  az  anyagi  támogatások  időarányos  befizetésének 

ellenőrzése,
9. a  társulás  gazdálkodásának  és  működésének  ellenőrzéséről  a  Társulási  Tanácsnak 

történő beszámolás.
A Bizottságoknak nem lehet tagja az, aki
- a társulás alkalmazásában áll,
- a társulásnál gazdasági feladatokat lát el.

VIII.
A kötelezettségvállalás és a kiadmányozás rendje

1.) Kötelezettségvállalás:   A  többcélú  kistérségi  társulás  nevében  kötelezettséget  a 
társulási tanács elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosult 
az utalványozásra. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a 
munkaszervezet  vezetője  vagy  az  általa  felhatalmazott  személy  jogosult.  A 
kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozására külön utasításban kerül 
sor.

2.) Kiadmányozás:   A  többcélú  társulás  feladatainak  végrehajtása  során  készítendő 
iratokat a Társulási Tanács elnöke,  vagy az általa külön utasításban kiadmányozási 
joggal felruházott személy írhat alá.   

IX.
Vagyoni viszonyok

1.  A Többcélú Társulás vagyonának köre:
a) a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon,
b) más forrásból átvett vagyon,
c) a  közös  beruházások,  fejlesztések  révén  létrejövő  vagyon  szaporulata,  mely  a 

társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon)
d) pályázati úton megszerzett vagyon,
e) egyéb.

2. A társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a társulás 
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döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon.
3.  A  többcélú  kistérségi  társulás  saját  vagyonnal  rendelkezhet,  amelynek  szaporulata  a 
társulást illeti meg.
4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:
        A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.
5.  Elszámolás rendje:
(1) A  társulás  tagjai  a  kilépéskor  és  a  társulás  megszűnésekor  kötelesek  egymással 

elszámolni.
(2) A többcélú kistérségi társulásból  történő kiválás,  kizárás esetén a társulás tagja által  a 

többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.
6. A közös vagyon kiadásának rendje:
Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 
a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással 
kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
7. A visszafizetés rendje:
A  társulás  megszűnéssel  és  a  társulásból  történő  kiválással  összefüggő  visszafizetési 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:
(1) Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, 

ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy a támogatást, kamattal növelten 
kell  visszafizetni  a  központi  költségvetésnek.  A  társulási  hozzájárulást  az  elszámolás 
keretében  lakosságszám  és  időarányosan  kell  visszafizetni,  kivéve  ha  a  külön 
megállapodás másként rendelkezik.

(2) A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 
megfizetni.

8. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást 
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető 
el, kivéve ha 
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 

ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának 
fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített 
vagyon kapcsolódott, vagy 

b) az adott  közszolgáltatás  kistérségi  szintű ellátásának megszűnése  esetén amennyiben a 
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi 
önkormányzat tulajdonába kerül.

X.
Adatszolgáltatási-tájékoztatási-információs rendszer

1) A  Többcélú  Társulás  térségi  feladat  ellátási  feladatkörébe  tartozó  programozási, 
tervezési  feladatainak  ellátásához,  az  ágazati,  szakmai  programok,  tervek 
megalapozása érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet 
folyamatosan.

2) Az  adatbázis  alap/törzsadattárának  kialakításához,  folyamatos  karbantartásához, 
adatgyűjtéséhez,  adatfeldolgozásához,  adatelemzéséhez  a  társulást  alkotó  települési 
önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak.

3) A Többcélú Társulás térségi informatikai rendszere keretében:
- a társulás tájékoztatási rendszerét
- ágazati információs rendszereket

működtet.
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4) A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek.

5) Ágazati információs rendszerek:
a) intézményi(közoktatási, szociális) információs rendszer,
b) településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer,
c) környezetvédelmi információs rendszer,
d) pályázatfigyelési rendszer.

A Tanács folyamatosan közé ill. nyilvánossá teszi:
a) a társulás alapdokumentumait (társulás megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ, Ügyrend, 

külön megállapodások),
b) a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket 
c) egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló)

XI.
KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER

1. A  Tanács  feladatellátása  körében  kapcsolatot  tart  és  együttműködik  a  települési 
önkormányzatok  képviselő-testületeivel,  az  önkormányzatok  területfejlesztési 
társulásaival, egyéb társulásaival.

2. A  Tanács  kapcsolatot  tart  és  együttműködik  a  kistérségben  működő,  a  kistérség 
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 
szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.

3. Folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  kistérségben  működő  közigazgatási  szervekkel, 
intézményekkel.

4. Tájékoztatási kötelezettség:
(1) A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásról, a Tanács munkájáról, a tanácsban 

képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen 
tájékoztatást adnak.

(2) A  Tanács  tagjai  rendszeresen,  de  évente  legalább  két  alkalommal  a  települési 
önkormányzat  közmeghallgatása  keretében  beszámolnak  a  társulási  cél 
megvalósulásáról,  a  társulási  megállapodásban  foglaltak  végrehajtásáról,  a  társulás 
pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.

5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, 
a  társulás  üléseit,  előterjesztéseit,  ülésjegyzőkönyveit,  a  társulás  döntéseit,  a  társulásra 
vonatkozó  közérdekű  adatait  a  kistérség  honlapján  folyamatosan  közzéteszi  a  lakosság,  a 
lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására.

XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A  jelen  társulási  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény,  valamint  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  rendelkezései, 
valamint a területfejlesztés a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
rendelkezései az irányadóak.
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2. A  jelen  Társulási  Megállapodás  a  Többcélú  Társulást  alkotó  valamennyi  települési 
önkormányzat  képviselő-testületének jóváhagyó határozatával,  annak időpontjával válik 
hatályossá.

3. A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik:
- a Többcélú Társulás tagjainak lakosságszáma, és szavazatarányok, 

(1. számú melléklet),
- a  társulási  megállapodást  jóváhagyó  képviselő-testületi  határozatok,(2.számú 

melléklet)
- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (3. számú melléklet)
Függelékek:
- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék)
- a társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék)

4. A Társulási  Tanács  elnöke a Társulási  Megállapodás  mellékletét  és függelékét  képező 
dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.

5. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

6. Kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján 
lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.

7. A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a 
társulás  működése  során  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseket  elsődlegesen  egymás 
között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út  igénybevételével  kizárólag akkor élnek,  ha az előzetes  egyeztetés  nem vezetett 
eredményre, megegyezésre.
A jogvita eldöntésére Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

XIII.
ÁTMENETI, VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A  Szolnoki  Kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy

a) a  kistérségek  megállapításáról,  lehatárolásáról  és  megváltoztatásának  rendjéről  szóló 
244/2003.(XII.18) Korm. Rendelet 8. §-a szerinti mellékletbe foglalt Szolnoki Kistérség 
határain belül egy többcélú kistérségi társulást alakítanak,

b) a társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe a Szolnoki Kistérséghez tartozik,
c) a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a többcélú kistérségi társulás keretén belül a 

kistérséghez  tartozó  valamennyi  települési  önkormányzat  részvételével  a  többcélú 
kistérségi  társulások  2004.  évi  ösztönző  támogatásáról  szóló  pályázat  benyújtásától 
számított legalább 3 évre szólóan, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. 
Amennyiben a társulás a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról 
szóló  pályázat  benyújtásától  számított  3  éven  belül  megszűnik  illetve  nem látja  el  a 
kistérség  valamennyi  településére  vonatkozóan  a  területfejlesztési  feladatot,  az  ezen 
pályázat  keretén  belül  kapott  támogatást  a  tagtelepülések  lakosságszámának arányában 
kötelesek a támogató részére visszafizetni.  

Záradék:
A  Szolnok  Kistérség  Többcélú  Társulást  alkotó  települési  önkormányzatok  képviselő-
testületei  a  Megállapodást  határozataikban-  Besenyszög  a  ../2007.(…..)  sz.  határozatával, 
Csataszög a …/2007.(…..) sz. határozatával, Hunyadfalva a ../2007.(…..) sz. határozatával, 
Kőtelek a ../2007.(…..) sz. határozatával, Martfű az ../2007.(…...) sz. határozatával, Nagykörű 
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a  ../2007.(…...)  sz.  határozatával,  Rákóczifalva  a  …/2007.(…..)  sz.  határozatával, 
Rákócziújfalu  ../2007.(…..),  Szászberek  a  …/2007.(…...)  sz.  határozatával,  Szolnok  a 
…/2007.(…...) sz. határozatával, Tiszajenő a ../2007.(…….) sz. határozatával, Tiszasüly az ../
2007.(……..)  sz.  határozatával,  Tiszavárkony  a  ../2007.(…...)  sz.  határozatával,  Tószeg  a 
…/2007.(…….)  sz.  határozatával,  Újszász  a  ../2007.(…...)  sz.  határozatával,  Vezseny  az 
…./2007.(……..)  sz.  határozatával,  Zagyvarékas  a  ../2007.(…...)  sz.  határozatával- 
jóváhagyták.    

Szolnok, 2007. július -augusztus 

Település                                        Polgármester                                        Jegyző                    

Besenyszög                                      .………………                          ………………..
                                                        Balogh Zoltán                             Munkácsi György

Csataszög                                       ……………….                            …………………
                                                       Pomázi Ferenc                              Dr. Varga Zoltán

Hunyadfalva                                   ……………….                           ………………….
                                                      Vékonyné Házi Eszter               Bózsóné dr. Pravda Erzsébet

Kőtelek                                          ………………..                           ……………………
                                                       Dr. Böhmer Péter                  Bózsóné dr. Pravda Erzsébet

Martfű                                           ………………….                          …………………….
                                                       Dr. Bakonyi Péter                                  Balogh Edit

Nagykörű                                        ………………….                        ……………………..
                                                       Dr. Veres Nándor                            Dr. Varga Zoltán

Rákóczifalva                                   ………………….                         …………………….  
                                                           Tóth Lajos                                    Dr. Varga János

Rákócziújfalu                                  ………………….                         …………………….
                                                        Kecskés János                                 Dr. Bartók László

Szászberek                                     ………………….                            ……………………
                                                       Vasas Zsuzsanna                                  Bakó Krisztián

Szolnok                                         ……………………..                             ……………………
                                                          Szalay Ferenc                                   Dr. Szakali Erzsébet

Tiszajenő                                ………………………                           …………………….
                                                     Puskás Béla                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet

Tiszasüly                                      ………………………                            ………………..
                                                      Pollák Tibor                                                  Pál Imre

Tiszavárkony                              ……………………….                            …………………….. 
                                                     Mészáros Zoltán                                           Hatvani Júlia
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Tószeg                                          ……………………                             …………………….
                                                        Papp István                               Hasznosné dr. Nagy Ágnes 
Újszász                                     ………………………..                           ……………………… 
                                                   Molnár Péter                                                Boros Péterné

Vezseny                                    ……………………….                           ………………………. 
                                                   Hatvani Lajos                                          Balláné Berecz Enikő

Zagyvarékas                             ………………………..                           ………………………
                                                Agócs Gyula                                          Jenesné Paróczai Erika
A Társulási megállapodás 1. számú melléklete lakosságszám és szavazatarány
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjai 

Település Székhelye Lakosságszáma

(2006. 01. 01.)

Szavazati arány

Besenyszög Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5071  Besenyszög,  Dózsa  Gy. 
út 4. 

3560 1

Csataszög Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5064 Csataszög, Szebb Élet út 
34.

334 1

Hunyadfalva Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5063  Hunyadfalva,  Árpád  út 
22.

254 1

Kőtelek Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 1749 1

Martfű Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5435 Martfű,  Szent  István  tér 
1.

7297 1

Nagykörű Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5065 Nagykörű, Május 1 út 1. 1738 1

Rákóczifalva Nagyközség 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5085Rákóczifalva,  Szabadság 
tér 2. 

5618 1

Rákócziújfalu Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5084  Rákócziújfalu,  Sallai  út 
26. 

2099 1

Szászberek Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5053  Szászberek,  Kossuth  L. 
út 197

975 1

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 

Közgyűlése

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 76516 1

Tiszajenő Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5094 Tiszajenő, Vasút út 11. 1639 1

Tiszasüly Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5061 Tiszasüly, Kiséri út 47. 1721 1

Tiszavárkony Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5092  Tiszavárkony,  Endre 
király út 37.

1668 1
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Tószeg Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5091 Tószeg, Rákóczi út 37. 4758 1

Újszász Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5052 Újszász, Szabadság tér 1. 6785 1

Vezseny Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5093 Vezseny, Templom út 1. 726 1

Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56.

3910 1

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása lakosságszáma összesen: 121.347  
A Társulási megállapodás 2. számú melléklete az intézmények szervezeti ábrája
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VIII. napirendi pont:
Előterjesztés a 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 40. sz. mellékletét képező „Liget 
Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye Alapító 
Okiratának módosítására 

Dr.  Kállai  Mária:  A  „Liget  Otthon”  fogyatékosok  lakóotthonának  fejlesztése  témában 
pályázatot  nyújtott  be  és  elnyert  majdnem  80  millió  forintot  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata. A pályázat elbírálása megtörtént, és a sikeres pályázat révén a bővítés során 12 
fő fogyatékos személy számára nyílik meg a bővítés során az ellátáshoz való hozzájutás.  A 
bővítéshez szükséges egy megfelelő ingatlan biztosítása. Több oknál fogva is a Thököly út 7. 
sz.  alatti,  jelenleg  Gondozási  Központként  működő  ingatlanra  esett  a  választás,  amely  több 
statikai vizsgálat után bizonyítottan olyan állapotban van, amely jelentős költségek bevonásával 
volna csak javítható. A Gondozási Központ elhelyezése ideiglenesen a Szolnok, Irgalmas u. 5. 
sz. alatti ingatlanban oldható meg, csekély anyagi ráfordítással.

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

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Radócz Zoltán  örömmel  vette  tudomásul,  hogy sikeres  volt  a  pályázat  és ezáltal  újabb 12 
férőhelyet lehet biztosítani. Kérte, hogy arra legyenek figyelemmel, hogy az Irgalmas u. 5. szám 
alatti ingatlant meg kell szokni az időseknek, hiszen megszokták a korábbi körzetüket. Az új 
környezethez  segíteni  kell  a  beilleszkedést.  Kiemelte,  hogy  nagyon  fontos  a  nappali 
ellátórendszer, hiszen ezen keresztül kapja meg a szeretetet, gondoskodást az idős ember, amit 
otthon nem kap meg. 

Bozsányi István:  A beajánlásban említett  Thököly úti ingatlannál az ott  dolgozók, illetve a 
szolgáltatást  igénybevevők bizonytalanok voltak.  Olyan információk jutottak el  hozzá,  hogy 
ezek az emberek kb. 1,5 év múlva egy tartós és jó megoldást fognak kapni. Kérte a hivatalt, 
hogy tájékoztassák az ott dolgozókat, illetve a szolgáltatást igénybevevőket arról, hogy nem fog 
megszűnni ez a fajta belvárosi szolgáltatóhely. 

Dr.  Kállai  Mária  beszámolt  a  közgyűlésnek,  hogy  az  Irgalmas  útról  a  Civil  Szolgáltató 
Központba  átköltözött  civil  szervezet  belakta  a  központba rendelkezésre  álló  helyiséget.  Ez 
azért fontos, mert  a változásokhoz az emberek különféle módon viszonyulnak.  Az ellátottak 
szempontjából ez a fejlesztés nagyon fontos. Személyesen győződött meg arról, hogy az első 
lépést  is  nagyon  óvó,  támogató  figyelemmel  kísérték.  Garanciát  lát  arra,  hogy  az  idősek 
újhelyre való költözése is hasonló képpen fog történni. 

Szalay Ferenc: A Napforduló Szolgálat - akik rákos betegekkel foglalkoznak – a neve annak a 
civil szervezetnek, amelyet az alpolgármester asszony említett. Lehet, hogy az időseket zavarta 
a  költözés,  de  a  beteg  embereket  még  jobban  zavarta.  Ennek  ellenére  azt  érezte,  hogy  a 
megoldás jó és normális. Természetesen az idő fogja eldönteni, hogy valóban sikerül-e belakni 
az új helyeket. Az idősemberek a Thököly úti ingatlant nagyon szerették.

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 22 fő - 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 



209/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a 165/1999. (X.14.) sz. közgyűlési határozat 40. sz. mellékletét képező „Liget 
Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és  Nappali 
Intézménye Alapító Okiratának 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  40.  számú  melléklete,  a  „Liget  Otthon” 
Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és  Nappali  Intézménye alapító  okirata  7. 
pontja (a feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll, a kizárólagos használatában 
lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan) az alábbiak szerint módosul:

Ingatlan címe tul.lap.sz. hrsz. ter.m2
 Szolnok, Liget u. 27.  3776  3941  3182 
 Szolnok, Liget u. 8.   3980/2  656  (ebből:  182  m2  a  Magyar  Államkincstár 

JNSZ Megyei Igazgatósága használatában) 
 Szolnok, Liget u. 12.   3997  435 
Szolnok Thököly u. 7.   3032  469

2./  „Liget  Otthon” Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó Otthona és Nappali  Intézménye 
Alapító  Okiratának  módosításával  összefüggő  adatváltozásról  a  törzskönyvi  nyilvántartást 
vezető szervet értesíteni kell.
Felelős: Dr. Kállai Mária alpolgármester
Vörösné Békéssy Klára igazgató
Határidő: 5 munkanap
A határozat végrehajtásában közreműködik:      
A 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
Az érintett intézmény vezetője

IX. napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzat költségvetési intézményeinek magasabb vezető beosztású 
dolgozói  vezetői  pótlékának  mértékéről,  valamint  a  címadományozás  rendjéről  szóló 
 21/1994. (VI.10.) KR. rendelet módosítására

Szalay Ferenc: A napirendi pontot véleményezte az oktatási, valamint a  pénzügyi bizottság, 
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. 
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Dr.  Kállai  Mária  kérte  a  rendelet-tervezet  4.  §-ában az  „alkalmazhatóak” szó  helyett  az 
„alkalmazandók”  szó  beírását.  Beajánlásában  kitért  arra  is,  hogy  a  helyzetértékelés  során 
szembesültek azzal, hogy különböző intézményekben nagyon eltérőek a munkavégzést segítő 
infrastrukturális  költségek,  amelyek  a  magasabb  szintű  vezetők  munkáját  támogatják.  Ez 
indokolta  a  rendelet  módosítását.  A  rendelet  felhatalmazza  a  polgármestert,  Polgármesteri 
Utasítás keretében az ellentmondások megszüntetésére. 

K é r d é s:

Radócz Zoltán:  Miben változtat az előterjesztésben az „alkalmazandó” szó használata? Mely 
intézményvezetői  körre terjed ki  a módosítás? A  pénzügyi  bizottságon a könnyvvizsgálónak 
volt  egy  érdekes  felvetése,  miszerint  a  SZJA  törvény  sok  esetben  csak  akkor  engedélyez 
bizonyos kitételeket, ha az mindenkire alkalmazható. Elhangzott az is, hogy az intézményvezető 
tulajdonképpen nem az intézmény alkalmazottja. 

Dr.  Kállai  Mária  válaszként  elmondta,  hogy  jelenleg  36  önkormányzati  fenntartású 
költségvetési  intézmény van, amelyeknek a vezetői közalkalmazottak.  Ezekre a személyekre 
terjed  ki  a  rendelet.  Ez  a  juttatás  egységesen,  minden  közalkalmazotti  jogviszonyba  lévő 
intézményvezetőre  kiterjed  és  mindenkivel  szemben  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a 
polgármester. 

Dr. Szakali Erzsébet:  A közgyűlés a rendeletet megalkotja, és az SZMSZ szerinti kihirdetés 
után lép hatályba. A 4. §-ba visszamenőleges hatálybaléptetést javasol a rendelet-tervezet. Nem 
véletlen  a  visszamenőleges  hatály.  Az  1994-ben  megalkotott  rendelet  az  önkormányzat 
költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezető  beosztású  dolgozói  vezetői  pótlékának 
mértékéről és címadományozásának rendjéről rendelkezik, amelyet most módosít a közgyűlés. 

V é l e m é n y e k:

Dr. Póta Sándor a címadományozással kapcsolatban már egy évvel ezelőtt javasolta, hogy a 
címzetes  igazgatói  cím adományozását  a közgyűlés  terjessze ki  tágabb körre is.  Jelenleg az 
általános  és  középiskolák  igazgatói,  valamint  az  óvodaigazgatóság  igazgatói  részesülhetnek 
ebben  a  címben.  Véleménye  szerint  vannak  olyan  egyéb  költségvetési  intézmények,  ahol 
szintén lehetne ezt a címet adományozni. 

Szalay  Ferenc:  A  6.  §-ban  szerepel  a  nevelési-oktatási  intézmény  megfogalmazás,  amibe 
véleménye szerint a Bölcsődei Igazgatóság is belefér. 

Dr.  Kállai  Mária:  Az  egészségügyi  intézmények  között  funkcionált  eddig  a  bölcsődei 
igazgatóság. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy egyeztetést követően a későbbiekben ezt a módosítást is át 
kell gondolni. Meg kell nézni a törvényi lehetőségeket. 

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők  száma:  21  fő  -  18  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3  tartózkodás  mellett 
megalkotta a következő rendeletet: 
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35/2007. (X.1.) KR. rendelet
az önkormányzat  költségvetési  intézményeinek magasabb vezető  beosztású 
dolgozói  vezetői pótlékának mértékéről, valamint a címadományozás rend-
jéről szóló 21/1994. (VI.10.) KR. sz. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény  10.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  biztosított  jogkörében  eljárva az  önkormányzat 
intézményeinek magasabb vezető beosztású dolgozói vezetői pótlékának mértékéről, valamint a 
címadományozás rendjéről szóló 21/1994. (VI.10.) KR. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet címe az alábbiak szerint változik:
„Az  önkormányzat  költségvetési  intézményeinek  magasabb  vezetőinek  juttatásairól,  a 
magasabb vezetői pótlékának mértékéről, valamint a címadományozás rendjéről.”

2. §

A Rendelet I. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:
„A vezetői pótlékok mértéke, juttatások.”

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói jogkörében elismeri és támogatja az 
önkormányzati  intézmények  vezetőinek  felelősségteljes  munkáját.  Biztosítani  kívánja,  hogy 
feladataikat  eredményesen,  hatékonyan  az  általuk  vezetett  intézmények  érdekeit  figyelembe 
véve a fenntartó elvárásainak és rendelkezéseinek megfelelően láthassák el. Ennek érdekében 
fel-hatalmazza a polgármestert az egységes juttatási rendszer megalkotására.
(2) A juttatások, mértékét minden évben a költségvetési rendelet határozza meg.”

4. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései 2007. szeptember 1. 
napjától alkalmazandóak.

Kelt: Szolnok Megyei jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 27-ei ülésén.

X. napirendi pont:
Előterjesztés pályázat a Tárcaközi Bizottságnak a létszámcsökkentésből adódó támogatás 
megigénylésére

Szalay Ferenc: A kiosztott összesítő táblázatot kérte tárgyalási alapnak tekinteni. 
A napirendi  pontot  véleményezte  az oktatási  és  pénzügyi  bizottság, amelyek  támogatják  az 
előterjesztés elfogadását. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

210/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
pályázat a Tárcaközi Bizottságnak a létszámcsökkentésből adódó támo-gatás 
megigényléséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyar  Köztársaság  2007.  évi  költségvetéséről 
szóló 2006. évi  CXXVII.  tv.  5.  számú mellékletének 9.  pontjában foglaltak,  illetve  a  helyi 
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának  és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet és az azt módosító 
17/2007. (VII.09.)  ÖTM rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése  folytán  felszabaduló  –  álláshely  megszüntetésével  összefüggő  – 
létszámcsökkentést eredményező döntései miatt pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez. 

2./ A Közgyűlés  tudomásul veszi,  hogy a pályázat  keretében a – szervezeti  változással  járó 
intézkedés  esetén  is  csak  a  tényleges  létszámcsökkentést  megvalósító  –  munkaviszony 
megszüntetése miatt  felmerült  végkielégítéssel,  felmentéssel  kapcsolatos azon – legfeljebb a 
törvények szerinti kötelező mértékű – kifizetési  kötelezettségek,  valamint a korengedményes 
nyugdíjaztatás  esetén  az  önkormányzatot  terhelő  társadalombiztosítási  befizetési 
kötelezettségek támogathatóak, amelyek közvetlenül és egyértelműen kapcsolódnak a becsatolt 
önkormányzati határozatokban szereplő döntésekhez. A támogatás mértékét a beérkező igények 
és a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat alapján a Tárcaközi Bizottság állapítja meg.

3./  A  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2007.  évben  véglegesen  csökkentette  a 
létszámot, mind az intézményi körben, mind pedig a Polgármesteri Hivatalban.

4./  A  megszüntetett  álláshelyek  legalább  5  évig  nem  állíthatók  vissza,  kivéve,  ha  – 
önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

5./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  költségvetési  szerveinél  és  Polgármesteri 
Hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatóan megüresedő álláshelyeken, vagy a 
tervezett  új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti  változás  feladat  átadás  következtében  az 
Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak  munkaviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélkül  – 
foglalkoztatására nincs lehetőség.

6./ Az előző pont értelmében a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező nyilatkozat aláírására, illetve  a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Igazgatóság 
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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
Érintett intézmények vezetői
Magyar Államkincstár Észak –Alföldi Regionális Igazgatósága

210/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat melléklete

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott  nyilatkozom,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  költségvetési 
szerveinél  és  Polgármesteri  Hivatalánál  a  meglévő  üres  álláshelyeken  az  előreláthatóan 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás feladat 
átadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  munkaviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának 
megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség.

S z o l n o k, 2007. szeptember  30.

Szalay Ferenc
 polgármester

XI. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  VE-GA  Gyermek  és 
Ifjúsági Szövetség közötti együttműködési megállapodás megkötésére

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

Dr. Kállai Mária: A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2000 fős, olyan lehetőséget kínál 
a fiatalok számára, amely egyfajta pártoktól független demokrácia, érdekérvényesítésre, illetve 
állampolgári  jogok  gyakorlására  ad  lehetőséget.  Az  előterjesztés  tartalmazza,  hogy  a  hat 
regionális központ közül egyik Szolnok városában van. A szövetség tevékenységrendszere a 
VDT-re és a Diáktanácsra  alapul.  Az együttműködési  megállapodás megkötésével  lehetőség 
nyílik pályázatokra, különböző források elérésére.

K é r d é s:

Radócz Zoltán  aziránt érdeklődött,  hogy a különböző programok kidolgozásánál semmilyen 
közbeszerzési, illetve egyéb szabályok nem lépnek életbe? 
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Dr.  Kállai  Mária  válaszában  elmondta,  hogy  az  eddigi  tevékenység  bőven  ez  alatt  van 
létszámából, volumenéből, tartalmából adódóan.

Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma:  22 fő - 21 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodás 
mellett meghozta a következő határozatot: 

211/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  VE-GA  Gyermek  és 
Ifjúsági Szövetség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 
8. § (1), valamint  8. § (5) bekezdésében biztosított  jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza:

1. A Közgyűlés egyetért  a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VE-GA Gyermek 
és  Ifjúsági  Szövetség  között  kötendő  -  a  határozat  mellékletét  képező  -  együttműködési 
megállapodással.

2. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  koordinálásban  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
VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség

211/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat  melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth 
tér  9.;  képviseli:  Szalay  Ferenc  polgármester),  másrészről  a  VE-GA  Gyermek  és  Ifjúsági 
Szövetség (6600 Szentes, Kossuth u. 17.; képviseli: Korom Pál elnök) között, alulírott helyen és 
napon, az alábbiak szerint:
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1. A megállapodás tárgya:  A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség Szolnok városi – ezen 
belül  kiemelten  a  Szolnok  Városi  Gyermektanács  és  a  Szolnok  Városi  Diákok  Tanácsa 
tevékenységéhez  kapcsolódó  –   ifjúsági  és  diák  közéletfejlesztési  tevékenysége  és  ennek  a 
tevékenységnek a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat általi támogatása.

2. A VE-GA Szövetség kijelenti és vállalja:
- A VE-GA Szövetséget a Csongrád Megyei  Bíróság az 509. sorszám alatt,  mint társadalmi 
szervezetet Pk.60.040/1991/21. számú végzésével közhasznú szervezetté minősítette. Az 1978. 
évben alakult civil szervezet politikailag és ideológiailag független és rendelkezik a fejlesztő 
tevékenységekhez szükséges reál és humán feltételekkel.
- Felkérésre részt vesz a Szolnoki Gyermektanács és a Szolnoki Városi Diákok Tanácsa közéleti 
tevékenységeinek szakmai fejlesztésében.
- Felkérésre részt vesz találkozók, képzések és táborok szervezésében, lebonyolításában.
-  Felkérésre  részt  vesz  helyi  ifjúságkutatási  programok  kidolgozásában,  lebonyolításában, 
értékelésében.
-  Felkérésre  részt  vesz  hazai  és  külföldi  partnerekkel  való  kapcsolatépítés  és  fejlesztés 
menedzselésében.
- Vállalja, hogy kedvezményes áron fogadja a szolnoki résztvevőket is a saját létesítményeiben 
megrendezésre kerülő találkozókon, képzéseken, táborokban, illetve egyéb rendezvényeken.
- A VE-GA Szövetség Szakértői Kollégiumának tagjai,  illetve a VE-GA Szövetség szolnoki 
képviselői  kezdeményezésével létrejött  szolnoki Csillagpor Alapítvány munkatársai  önkéntes 
munkával és szakértői segítséggel támogatják a fejlesztő tevékenységeket.
- A VE-GA Szövetség nyitott közös pályázatok kidolgozására és menedzselésére, illetve arra, 
hogy támogassa az önkormányzati pályázatok kidolgozását és menedzselését.
- Vállalja – felkérésre, külső konzulensként – az együttműködés tárgykörébe eső önkormányzati 
előterjesztések megelőző szakmai véleményezését.
-  Részvételt  vállal  egyedi  programok,  kutatások kidolgozásában,  megvalósításában,  szakmai 
anyagok kidolgozásában felkérésre és külön megállapodások szerint.

3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti és vállalja:
-  A  VE-GA Szövetség  ezen  megállapodás  szerint  végzett  tevékenységei  az  Önkormányzat 
támogatásával zajlanak.
- Az együttműködés projektjei megvalósulását célzó – előzetesen egyeztetett – pályázatokhoz 
biztosítja a megegyezés szerinti önrészt.

4.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  az  együttműködés  kérdéseiben,  annak 
időtartama alatt a polgármester képviseli.

5. A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetséget az együttműködés kérdéseiben, annak időtartama 
alatt Veresné Péter Judit szociológus képviseli.

6.  Az  Együttműködési  Megállapodás  a  valamelyik,  vagy  mindkét  fél  általi  visszavonásig 
érvényes.

Jelen  megállapodást  a  felek,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  helybenhagyólag 
aláírták.

Kelt: Szolnok, 2007. szeptember 3.

Szalay Ferenc Korom Pál 
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XII. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Önkormányzat,  Szolnok  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata,  valamint  a  Vállalkozók  és  Munkáltatók  Országos  Szövetsége 
Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Szervezete  között  kötendő  együttműködési  meg-
állapodásra

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 
jelenlévő képviselők száma:  22 fő - 21 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodás 
mellett meghozta a következő határozatot: 

212/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata,  valamint  a  Vállalkozók  és  Munkáltatók  Országos 
Szövetsége  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Szervezete  között  kötendő 
együttműködési megállapodásról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1), 9. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a határozat mellékletét képező Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Önkormányzat,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 
között kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal és felhatalmazza Szalay Ferenc 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
A 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
Fejér Andor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnöke
Dr. Lits József VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Szervezetének 
elnöke
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212/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata,

és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete között

2007

Preambulum
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata,

és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete

elnökei  és  polgármestere,  szervezeteink  képviseletében  eljárva  kinyilatkoztatjuk 
együttműködési szándékunkat Jász-Nagykun-Szolnok Megye és Szolnok Megyei Jogú Város 
gazdasági  fejlődésének,  a  megyei  vállalkozások  és  vállalkozók  tevékenységének  elősegítése 
érdekében.
Együttműködésünkkel  kifejezésre  juttatjuk,  hogy  a  megye  gazdasági  fejlődése,  a 
foglalkoztatottak létszámának növelése közös érdekünk, melynek alapját képezi a vállalkozások 
stabil működése és fejlődésük lehetőségének biztosítása.

E célok érdekében a következő szempontok képezik az együttműködés alapját:
1.) Az együttműködés célja, hogy
- Jász-Nagykun-Szolnok Megye gazdasága fejlődjön és felzárkózzon a fejlett megyék sorába, 
valamint
-  a  vállalkozások  érdekérvényesítési  lehetőségei  az  eddigieknél  magasabb  minőségben 
valósuljanak  meg,  annak  érdekében,  hogy  működési  feltételeik  javuljanak,  ezáltal 
eredményességük, tőkeerősségük növekedjen.
2.)  Jász-Nagykun-Szolnok  Megye,  bár  az  elmúlt  években  egyes  fejlettségbeli  mutatók 
rangsorában előrébb lépett jelenleg is az elmaradottabb megyék közé sorolható. 
A megye  gazdasági  szereplőinek  túlnyomó  többségét  a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozások 
jelentik.  Közös  érdekünk,  hogy  a  megyében  működő  vállalkozások  hosszú  távon 
megmaradjanak, működésük és fejlődésük kiszámítható, tervezhető legyen.
Mindez elvezetett ahhoz a felismeréshez, hogy az önkormányzat  és a gazdaság szereplőinek 
összefogására van szükség, amely hozzájárul a megye gazdasági fejlődésének gyorsításához, 
valamint az együttműködés révén a vállalkozók érdekérvényesítési lehetőségei is javulnak.
3.) Az együttműködés alapja, hogy a vállalkozások jelentős gazdasági potenciállal és szakmai 
kapacitással rendelkezzenek, amely az összefogás révén megsokszorozódhat.

Az együttműködés konkrét területei a célokkal összhangban:
- a gazdasági fejlődés elősegítése a térség lehetőségeinek közös propagálásával,
- a vállalkozói szervezet bevonása a szakértői véleményezésekbe,
- közös fórumok, rendezvények megtartása gazdasági és gazdaságpolitikai témákban,
- a Megyei Príma Díj évenkénti kiosztása,
- a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok elősegítése és támogatása.
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4.) Az együttműködés formája:
A kitűzött célok elérése érdekében szükséges a szervezetek közötti szoros kapcsolat kialakítása, 
illetve  az együttműködés  irányítására  Szakértői  Testület  (továbbiakban Testület)  létrehozása 
indokolt.
A Testület tagjait a szervezetek delegálják. A Testület tagjai közül vezetést választ.
5.) Az együttműködést az alapítók határozatlan időre hozzák létre és mindaddig fenntartják, míg 
közös érdekeik azt indokolják.
Évente közös ülésen értékelik az együttműködés eredményeit  és meghatározzák a következő 
időszak teendőit.
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megye és Szolnok Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében indokolt  az  együttműködést  kiterjeszteni  mindazon intézményekre,  hivatalokra  és 
egyéb szervezetekre, melyek elkötelezettek a nevezett célok mellett.

Szolnok, 2007. ………………

Fejér Andor Szalay Ferenc

elnök polgármester
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr.Lits József
elnök

VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete

XIII. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  és  SZMJV  Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata között létrejött, a Szolnok, Móra F. út 9. sz. alatti rendelő, orvosi 
ügyelet  céljára  használt  helyiségeire  vonatkozó  használati  szerződés  módosításának 
jóváhagyására

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 
jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 23 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
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213/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  és  SZMJV  Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata között létrejött, a Szolnok, Móra F. út  9. sz. alatti 
rendelő  orvosi  ügyelet  céljára  használt  helyiségeire  vonatkozó  használati 
szerződés módosításának jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Szolnok Megyei Jogú 
Város  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  többször 
módosított 25/2003. (VII.9.) KR. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa  és  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Egészségügyi  Szolgálata  között 
létrejött,  a Szolnok, Móra F. út 9. sz. alatti  rendelő központi  orvosi ügyelet  céljára használt 
helyiségeire  vonatkozó  használati  szerződés  módosításával  –  mely  a  határozat  mellékletét 
képezi – 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
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata  
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  

213/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat melléklete

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 
(5000 Szolnok, Baross G. u. 1.), mint használatba adó, továbbiakban: Használatba adó, másfelől 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) mint 
használatba vevő, továbbiakban: Használatba vevő között a mai napon az alábbi feltételekkel:
A  Használatba  adó  a  központi  orvosi  ügyelet  területi  ellátási  kötelezettség  teljesítéséhez  a 
Használatba vevőnek 2007. január 1-től adta át az egészségügyi szolgáltatások teljesítését célzó, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant és egyéb vagyontárgyakat, mely az alábbiakkal egészül ki:

-  A Szolnok,  Móra F.  u.  9.  szám alatti,  összesen 253,88 m²  kizárólagosan,  illetve  közösen 
használt alapterületen  túlmenően további 30,4 m² helyiség kerül használatba adásra fogorvosi 
ügyeleti tevékenység ellátása céljára.

Általános rendelkezések:

1./ Jelen szerződés-módosítás határozott,  2008. szeptember 30-ig terjedő időtartamra szól. A 
szerződés-módosítás hatálybalépésének napja: 2007. október 1.

2./ A használati szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.
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3./  Jelen  szerződés-módosítást  a  felek,  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szolnok, 2007. szeptember 

…………………………….. …………………………….
Használatba adó Használatba vevő

Ellenjegyezte:
…………………………
Önkormányzat részéről

XIV. napirendi pont:
Beszámoló a szociális nyári gyermekétkeztetésről

Dr. Kállai Mária: Beajánlásában elmondta, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
állami  hozzájárulás  illette  meg  azért,  hogy  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülő 10 év alatti gyermekek nyári étkeztetését segítse július 2-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakra,  legalább  egy  hónapon  keresztül.  Szolnok  város  számára  5.502.000  Ft  összegű 
előirányzatot biztosított a központi költségvetés. Az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetést 
felmelegíthető  konzervek  formájában  oldotta  meg,  aminek  előnye,  hogy  a  rászorultak 
hazaszállíthatták a konzerveket, így a család valamennyi tagja részesülhetett a juttatásból. Az 
előirányzat összegéből 524 gyermek 30 napra való ellátásáról gondoskodtak. Különös gondot 
fordítottak a kiosztás módjára. Különöböző telephelyeken történt a lehetőségek igénybevétele. 
Átgondolták  azt  is,  hogy  amennyiben  konzerv  helyett  melegétel  került  volna  kiosztásra,  a 
számítások szerint a melegételből mindösszesen csak 446 gyereket tudtak volna ellátni. Ez az 
ellátási  forma  a  10  év  alatti  gyerekek  ellátását  szolgálja,  ezáltal  sokkal  praktikusabb  és 
egyszerűbb a konzervosztás, ami egyben párosult egyfajta szociális gondozási projekttel. 
A 4/2002. (1.31) KR. sz. rendelet 2. sz. melléklete alapján egy általános iskolás diák ebédje 
410,55 Ft-ba kerül. A rendelkezésre álló 5.502.000 Ft-ból 30 napon át, ezért az összegért  446 
diákot tudtak volna ellátni. 
Köszönetét  fejezte  ki  Bakóné  Kácsor  Annának  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Szociális   és  Módszertani  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ  IV.  sz.  tagintézmény-
vezetőjének,  valamint   Bíró  Árpádnak, a  Szolnoki  Gyermek-  és  Ifjúsági  Közalapítvány 
ügyvezető-igazgatójának, akik segítségre voltak ennek a végrehajtásában. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y:

Ferenczné Teleky Éva: Az oktatási bizottság ülésén kérésként fogalmazódott meg, hogy több 
városrészben,  helyszínen  történjen  meg az  osztás,  elősegítve,  hogy minden családhoz közel 
legyenek a támogatás elérési lehetősége. Nagyon korrekt lebonyolítást lehet most minősíteni. 
Érdemes  ezen  a  vonalon  továbbhaladni,  ennek  a  támogatási  formának  a  megoldásával.  Az 
alpolgármester asszony köszönetéhez természetesen az oktatási bizottság is csatlakozik. 
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Szalay Ferenc megjegyezte, hogy jobb lenne, ha nem kellene ilyen eszközökhöz nyúlni, és a 
gyerekek  nem  szorulnának  rá  erre  a  szolgáltatásra.  A  szegénység  egyre  nő  és  ezért  jó,  a 
„minden gyerek kapjon melegételt  az iskolába” című program. Megköszönte mindenkinek a 
munkáját, aki ebben részt vett. 

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 

214/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t 
a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló beszámoló elfogadásáról

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

1. A szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló beszámolót megismerte és elfogadta.

2.  Köszönetét  fejezi  ki  Bakóné  Kácsor  Annának,  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Szociális  és  Módszertani  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ  IV.  sz.  Tagintézmény 
vezetőjének,  valamint  Bíró  Árpádnak  a  Szolnoki  Gyermek-  és  Ifjúsági  Közalapítvány 
ügyvezető igazgatójának.

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
Bakóné Kácsor Anna, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Szociális és Módszertani Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ IV. 
sz. Tagintézményének vezetője
Bíró Árpád, a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ügyvezető 
igazgatója

XV. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Verseghy  Ferenc  Gimnázium  tornatermének  felújítása  elnevezésű 
beruházás  költségvetésének  módosítására  megnövekedett  összegű  saját  forrás 
biztosítására 

Szalay  Ferenc kérte  a  határozati  javaslatot  módosítani  a  következők  szerint:  Az  1.  szám 
törlésre  kerül.  A határozat-tervezet  2.  bekezdése   fölé  egy új  mondat  kerül  beszúrásra.  „A 
76/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja a következőkre módosul:”
Kérte továbbá a határozati javaslat utolsó szavát biztosít-ra javítani. 
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A napirendi pontot véleményezte oktatási, a pénzügyi, a városfejlesztési és a városgazdálkodási 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés  elfogadását. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc:  Olyan  beruházás  fejeződött  be,  amit  jobban  lehet  majd  használni  a 
későbbiekben, mint eddig, hiszen új parketta, burkolatok készültek el az intézményben. 

Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 

215/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
A  Verseghy  Ferenc  Gimnázium  tornateremének  felújítása  elnevezésű 
beruházás  költségvetésének  módosításáról,  megnövekedett  összegű  saját 
forrás biztosításáról

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

A 76/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja a következőkre módosul:
„A Közgyűlés  a beruházás  20.905.460 Ft teljes bekerülési  költségéből  8.519.799 Ft önerőt 
Szolnok Város 2007. évi költségvetésében a „tartalékok, pályázatok önrésze fejlesztési tartalék” 
fejezetben foglalt kiadási előirányzatok terhére 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

XVI. napirendi pont:
Előterjesztés a kistérségi szociális és gyermekjóléti ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
 
Szalay Ferenc kérte tárgyalási alapnak tekinteni az ülés előtt kiosztott pontosított szerződés-
tervezetet. A határozati javaslat kettő egyes pontot tartalmaz kérte az első 1-es pontot törölni. 
A napirendi pontot véleményezte  egészségügyi, szociális és sport, valamint a városfejlesztési 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés  elfogadását. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y:

Radócz Zoltán: Nagyon fontos munka folyt az előterjesztés kapcsán, amit egyébként kétszer is 
egyeztettek,  ahol  hasznos  volt  az  együttműködés,  amit  igazolhat  alpolgármester  asszony is. 
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Megjegyezte, hogy amennyiben megfelelő időben szólnak a frakciónak, akkor bizonyos, hogy 
szakmailag minden előterjesztést próbálnak segíteni. Az előzetes egyeztetések eredménye, hogy 
mindig  finomítható  egy előterjesztés,  ami  a  bizottsági  ülésekre  már  úgy kerül  be,  hogy az 
tükrözi  a  közös  álláspontot,  véleményt.  Szakemberek  segítéséről  van  szó.  Fontos  az 
előegyeztetések rendszeressége, javasolta, hogy ez minden témában történjen meg, különösen a 
pályázatok esetében. 

Szalay Ferenc egyetértett abban, hogy az egyeztetés megkönnyíti a munkát. Természetesen a 
felajánlott  segítséget  igénybe  fogják  venni.  Az  integrált  városfejlesztési  stratégiát  is  még 
egyszer át fogják beszélni, hogy ott is elhangozzanak a vélemények, miután az első beszélgetés 
nem igazán sikerült.
Megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot: 

216/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a kistérségi  szociális és gyermekjóléti  ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva következő határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonát képező és a szociális 
és  gyermekjóléti  szolgáltatás  kistérségi  szinten  történő  biztosításához  szükséges  kisértékű 
ingóvagyont  a  jelen  határozat  1.  számú  melléklete  szerint  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulása Humán Szolgáltató Központja tulajdonába adja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonát képező és a szociális 
és  gyermekjóléti  szolgáltatás  kistérségi  szinten  történő  biztosításához  szükséges  kisértékű 
ingóvagyont  a  jelen  határozat  2.  számú  melléklete  szerint  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú 
Társulása Egyesített Szociális Intézménye tulajdonába adja.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és 
a  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  kistérségi  szinten  történő  biztosításához  szükséges 
ingatlanokat  és nagy értékű ingóvagyont  a határozat  3. számú melléklete szerint  a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása használatába adja.

4./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a 
határozat  1.,  2.  és  3.  számú  mellékletét  képező  használatba  adási  és  tulajdonba  adási 
szerződések aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  koordinálásával  a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes 
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
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

216/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

TULAJDONBA ADÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.), 
mint átadó, továbbiakban: Átadó, másfelől
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja (Szolnok, Városmajor 
u. 67/a.), mint átvevő, továbbiakban: Átvevő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Az Átadó a társulási megállapodásban - és Szolnok Megyei Jogú Város 186/2007. (VIII.28.) 
számú közgyűlési határozatával elfogadott - vállalt szociális ellátások biztosításához tulajdonba 
adja a szociális és gyermekjóléti ellátások teljesítését célzó kis értékű tárgyi eszközöket a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező leltárív alapján. 

Ingóságokra vonatkozó szabályok:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 
leltárban  foglalt  kisértékű-tárgyi  eszközöket  a  szociális  ellátások  kistérségi  szinten  történő 
biztosítása  céljából  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Humán  Szolgáltató  Központja 
részére ingyenes tulajdonba adja.

2./  Az  Átvevő  vállalja,  hogy  a  leltárban  szereplő  berendezési  és  felszerelési  tárgyakat 
rendeltetésszerűen használja, állagának megőrzéséről jó gazda módjára gondoskodik. 

3./ Az Átvevő vállalja, hogy a tulajdonba adott eszközök elhasználódása esetén a selejtezéséről 
és a feladatellátáshoz szükséges mértékben történő pótlásáról gondoskodik.

Általános rendelkezések:

1./  Jelen  szerződés  határozatlan  időtartamra  szól,  amennyiben  azonban  az  Önkormányzat  a 
közös,  feladat  ellátására  vonatkozó  testületi  döntését  bármely  okból  visszavonja,  illetve  a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása bármilyen okból megszűnik, úgy az a jelen szerződés 
egyidejű megszűnését vonja maga után, és Átvevő a feladatellátáshoz szükséges, a szerződés 
megszűnésekor  Átvevő  tulajdonát  képező,  a  feladatellátáshoz  szükséges  kis  értékű  tárgyi 
eszközöket térítésmentesen visszaadja az Átadó részére.

2./  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadók.

3./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet.
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4./ Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívül rendezik. 
Egyebekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  Felek  kikötik  a  Szolnok  Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét.

5./  Jelen szerződés 2007. október 1. napján lép hatályba.

6./  Jelen  szerződést  a  felek,  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szolnok, 2007. szeptember ….

Szalay Ferenc Mohácsi Andrea
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 

Szolgáltató Központjának igazgatója
Átadó Átvevő

216/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

TULAJDONBA ADÁSI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.), 
mint átadó, továbbiakban: Átadó, másfelől
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye (Szolnok, Kaán K. u. 
25.), mint átvevő, továbbiakban: Átvevő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Az Átadó a társulási megállapodásban - és Szolnok Megyei Jogú Város 186/2007. (VIII.28.) 
számú közgyűlési határozatával elfogadott - vállalt szociális ellátások biztosításához tulajdonba 
adja a szociális és gyermekjóléti ellátások teljesítését célzó kis értékű tárgyi eszközöket a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező leltárív alapján. 

Ingóságokra vonatkozó szabályok:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 
leltárban  foglalt  kisértékű-tárgyi  eszközöket  a  szociális  ellátások  kistérségi  szinten  történő 
biztosítása céljából a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 
részére ingyenes tulajdonba adja.

2./  Az  Átvevő  vállalja,  hogy  a  leltárban  szereplő  berendezési  és  felszerelési  tárgyakat 
rendeltetésszerűen használja, állagának megőrzéséről jó gazda módjára gondoskodik. 

3./ Az Átvevő vállalja, hogy a tulajdonba adott eszközök elhasználódása esetén a selejtezéséről 
és a feladatellátáshoz szükséges mértékben történő pótlásáról gondoskodik.

Általános rendelkezések:

1./  Jelen  szerződés  határozatlan  időtartamra  szól,  amennyiben  azonban  az  Önkormányzat  a 
közös,  feladat  ellátására  vonatkozó  testületi  döntését  bármely  okból  visszavonja,  illetve  a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása bármilyen okból megszűnik, úgy az a jelen szerződés 
egyidejű megszűnését vonja maga után, és Átvevő a feladatellátáshoz szükséges, a szerződés 
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megszűnésekor  Átvevő  tulajdonát  képező,  a  feladatellátáshoz  szükséges  kis  értékű  tárgyi 
eszközöket térítésmentesen visszaadja az Átadó részére.

2./  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadók.

3./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet.

4./ Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívül rendezik. 
Egyebekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  Felek  kikötik  a  Szolnok  Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét.

5./  Jelen szerződés 2007. október 1. napján lép hatályba.

6./  Jelen  szerződést  a  felek,  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szolnok, 2007. szeptember ….

Szalay Ferenc Dr. Szabó Julianna 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Egyesített Szociális Intézménye igazgatója
Átadó Átvevő

216/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.), 
mint használatba adó, továbbiakban: Használatba adó, másfelől
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (Szolnok, Kossuth tér 9.), mint  használatba vevő, 
továbbiakban: Használatba vevő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

A Használatba adó a társulási  megállapodásban - és Szolnok Megyei  Jogú Város 186/2007. 
(VIII.28.) számú közgyűlési határozatával elfogadott - vállalt szociális ellátások biztosításához 
használatába  adja  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  teljesítését  célzó,  önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat. 

Ingatlan címe  tul.lap.sz.  hrsz.  ter.m2 
 Területi Gond. Szolgálat Központja VII. 
Gond. Központ Szolnok, Fiumei u. 7.

 11191  131,132  74976 

 II. Otthon Központi telephely Szolnok, Kaán 
K. u. 20.

 16143  9658  7338 

 II. Otthon központi telephely  15356  9659  6323 
 I. Otthon Szolnok, Eötvös t. 7.  3133  3240/1  2028
 I. Gond. Központ Szolnok, Irgalmas u. 5. 3234 465
 II. Gond. Központ Szolnok, Városmajor u. 
33.

 357  261  1790
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 III. Gond. Központ Szolnok, Tószegi u. 1.  5383  5764  16497
 Ebből: a III. Gond. Központ elhelyezésére 
szolgáló ingatlanrész 

   413 

 IV. Gond. Központ és a III. sz. Otthon 
Szolnok, Abonyi u. 32.

7452  7951/1  2589

 V. Gond. Központ Szolnok, Gagarin u. 27.  9465  10092/66  213 
 VI. Gond. Központ Szolnok, Radnóti u. 40.  11191  11551/2  691 
Éjjeli menedékhely Szolnok, Tószegi u. 
32-34.

18802 19022/1 600

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 
Szolnok, Tószegi u. 32-34

18803 19022/2 560

Családsegítő szolgálat és központi telephely 
Szolnok, Városmajor u. 67/a

1043 764/17 2878

Nappali Centrum, Szolnok,Prizma u. 13. 6309/7 2965
A Szolnoki Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Központja  intézmény 
tulajdonában lévő ingatlanok, jogutódlás alapján:  

Szolnok, Bokréta u. 1.   6015  539 
 Szolnok, Béke u. 65.   7046  308 
 Szolnok, Gyopár u. 6.   7047  356 

Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi az ingatlanokra vonatkozó állapotrögzítő jegyzőkönyv. 

Ingatlanra vonatkozó szabályok:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  az előzőekben felsorolt ingatlanokat a jelen 
szerződés 1. számú mellékletében csatolt állapot-felmérési jegyzőkönyvben rögzített állapotban 
térítés nélküli használatba adja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére. 

2./ A Használatba vevő vállalja, hogy az ingatlanokat rendeltetésszerűen használja, állagának 
megőrzéséről jó gazda módjára gondoskodik. 
Az ingatlanok és a hozzátartozó helyiségek,  valamint azok környezetének rendben tartásáról 
gondoskodik. 

3./ A Használatba vevő vállalja, hogy használatába adott ingatlanok állapotának megőrzéséhez 
szükséges karbantartási munkákat évente elvégzi, illetve elvégezteti.
A nem állagmegóvást szolgáló felújítások, illetve az ingatlanokban jelentkező sürgős és jelentős 
értékű (500.000,-Ft  meghaladó)  hibaelhárítások előzetes  egyeztetés  után  a  Használatba  adót 
terhelik.
Használatba vevőt terhelik az ingatlanok működtetésével kapcsolatosan  felmerülő valamennyi 
költség. 

4./ A Használatba vevő az ingyenes használat fennállásának időtartama alatt köteles a rendes 
gazdálkodás  szabályai  szerint  eljárni.  A  használatába  vett  ingatlanokban  átalakítást  csak  a 
tulajdonos  engedélyével  végezhet.  A  tulajdonos  engedélyével  és  beleegyezésével  végzett 
értéknövelő, fejlesztő beruházások értékét a tulajdonos nem köteles megtéríteni. 
Használatba vevő engedély nélküli átalakítás esetén az eredeti állapotot köteles saját költségén 
helyreállítani.  A szociális ellátások kistérségi szinten történő megszűnése, illetve a kistérségi 
együttműködés  bármilyen  okból  történő  meghiúsulása  esetén  az  ingatlanokat  eredeti-  és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Használatba adónak visszaadni. 
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5./  A  Használatba  adó  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  jelen  szerződés  tárgyát  képező 
ingatlanok bármelyikének használata helyett indokolt esetben megfelelő, hasonló színvonalú és 
felszerelt   csereingatlant  biztosíthasson,  illetve  arra  vonatkozóan kivételesen,  átmenetileg  és 
szükséghelyzetben (a tárgyi feltételek kialakításának idejére) más szerződő félnek is használati 
jogot adhasson.

6./  A Használatba adó jogosult  az ingatlan rendeltetésszerű használatát  ellenőrizni,  indokolt 
esetben a Használatba vevőt figyelmeztetni az ingatlan rendeltetés szerinti használatára. Ennek 
eredménytelensége esetén kezdeményezheti a használati szerződés megszüntetését.

7./  Használatba  adó  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  használatra  átadott  ingatlanok 
tekintetében  minden  év  november  15.  napjáig  állapotfelmérést  végezetet,  amelyet 
jegyzőkönyvben rögzít, és amelyet megküld a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának.

Ingóságokra vonatkozó szabályok:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező 
leltárban  foglalt  nagyértékű-tárgyi  eszközöket  a szociális  ellátások kistérségi  szinten történő 
biztosítás céljából a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére ingyenes használatba adja.

2./ A Használatba vevő vállalja, hogy a leltárban szereplő berendezési és felszerelési tárgyakat 
rendeltetésszerűen használja, állagának megőrzéséről jó gazda módjára gondoskodik. Köteles 
jelen  szerződés  megszűnésekor  azokkal  leltár  szerint  elszámolni,  szükség  esetén  a  hiányt 
pótolni. 

3./ Az ingyenes használatba adott eszközök elhasználódása esetén a selejtezésére a Használatba 
vevő a Használatba adó előzetes jóváhagyásával jogosult.

4./  Az  ellátást  szolgáló  és  selejtezett  eszközök  pótlásáról  a  Használatba  vevő  köteles 
gondoskodni.

Általános rendelkezések:

1./ Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól, amennyiben azonban a Használatba vevőnek 
az  önkormányzattal  kötött  közös,  a  feladat  ellátására  testületi  döntést  bármely  okból 
visszavonja, illetve a többcélú kistérségi társulás bármilyen okból megszűnik, úgy az a jelen 
szerződés egyidejű megszűnését vonja maga után.

2./ A jelen szerződésben átadott vagyontárgyak összessége nem adható további használatba. 

3./  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  haszonkölcsönre  vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.

4./ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. és 2. sz. melléklet.

5./ Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívül rendezik. 
Egyebekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  Felek  kikötik  a  Szolnok  Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét.

6./  Jelen szerződés 2007. október 1. napján lép hatályba.
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7./  Jelen  szerződést  a  felek,  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Szolnok, 2007. szeptember …..

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Elnöke 

Használatba adó Használatba vevő

XVII. napirendi pont:
Előterjesztés a Szolnok, Városmajor u. 14. sz. alatti raktárhelyiség jelképes ellenértékű 
bérbeadására   

Szalay Ferenc kérte a határozati javaslat mellékletét képező bérleti szerződés 4. pont harmadik 
sorából  a  közgyűlési  határozat  jelöléséből  a   „Z”  betűt  törölni.   A  napirendi  pontot 
véleményezte  az  egészségügyi,  szociális és sport és a   városfejlesztési   bizottság, amelyek 
támogatják az előterjesztés  elfogadását. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szavazáskor 
jelenlévő képviselők száma: 21 fő - 21 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

217/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési  határozata
a Szolnok, Városmajor u. 14. sz. alatti raktárhelyiség jelképes  ellenértékű 
bérbeadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló többször módosított 25/2003. (VII.9.) KR. 
sz.  rendelet  10.  §  (6)  bekezdése  és  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  nem  lakás  célú 
helyiségek  bérletéről,  valamint  elidegenítésükről  szóló  26/2005.  (VII.15.)  KR.  sz.  rendelet 
alapján az alábbi határozatot hozza:  

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rákbetegek Országos Egyesülete „Napforduló” 
Szolgálata részére 2007. október 01-től, 2008. december 31-ig, határozott időre bérbe adja a 
Szolnok, Városmajor u. 14. sz. alatti 144/6/A/25. hrsz-ú, 51 m2 alapterületű raktárhelyiséget, 
5.435.-Ft/hó + ÁFA bérleti  díj  és  a közüzemi  költségek megfizetése,  valamint  a  fenntartási 
költségek viselése mellett.  

2./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a  Polgármesteri Hivatal  szervezeti  egységei
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Rákbetegek Országos Egyesülete „Napforduló” Szolgálata

Bérleti szerződés

mely létrejött  egyrészről  a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: 
Szalay  Ferenc  polgármester)  Szolnok,  Kossuth  tér  9.sz.  -  mint  bérbeadó  (továbbiakban: 
bérbeadó),  másrészről  a  Rákbetegek  Országos  Egyesülete  „Napforduló”  Szolgálata 
(képviseletében:  Nagyné  Lentár  Katalin  )  ………………………………….- mint  bérlő 
(továbbiakban: bérlő)  között, a Szolnok, Városmajor u. 14. sz. alatti 144/6/A/25. hrsz-ú, 51 
m2 alapterületű raktárhelyiség bérletére az alábbi feltételekkel:

1./ Bérleti díj: 5.435.- Ft/hó+ÁFA

2./ Jelen bérleti szerződés 2007. október 01-től  2008. december 31-ig, határozott időre szól.
A bérleti jog értékesítése esetén a bérbeadót elővásárlási jog illeti meg.

Bérbeadó és bérlő megállapodnak, hogy bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év május 01-
én az előző év inflációs mértékével emelni. Első alkalommal 2008. május 1-én. 

3./  Bérlőt  terheli  a  működéssel,  fenntartással  és  a   karbantartással  kapcsolatos  összes 
kötelezettség.  Bérlő  vállalja,  hogy ezen  kötelezettségének  rendszeresen,  időben  eleget  tesz. 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbe adott helyiség karbantartására, felújítására vonatkozóan a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv-ben foglaltak az irányadók. 

4./  Bérlő  az  1.)  pontban  meghatározott  bérleti  díjat,  5.435.-  Ft/hó+ÁFA,  azaz  ötezer 
négyszázharmincöt forint/hó + ÁFA összeget köteles havonta a bérbeadó részére számla alapján 
megfizetni. Bérbe adó a  217/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat alapján állapította meg a 
bérleti díjat.
A bérlőt terheli a helyiség használata során felmerülő közüzemi díj fizetési kötelezettség és a 
fenntartási költség.

5./ Bérlő a 4./ pontban meghatározott összeg kiegyenlítését havonta, a bérbeadó képviselője -  a 
SZOLLAK  KFT. - által kiállított és a bérlő címére megküldött számla alapján történik. A bérlő 
a  szerződés  tárgyát  képező  bérleti  díjat  a  bérbeadó  képviselője  –  SZOLLAK KFT.  –  által 
kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül indított 
átutalással köteles megfizetni. 

6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2007. október 1-től, jelen állapotában adja birtokba, mely 
eljárásról külön jegyzőkönyv készül.

7./ A bérlő a helyiséget kizárólag raktározás céljára használhatja, azt részben vagy egészben 
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthatja. 
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8./ Bérbeadó felhívja bérlő figyelmét, hogy a helyiségre újraelőállítási értéken vagyonbiztosítást 
kell kötnie. Amennyiben bérlő ezt mégsem teszi meg, úgy a helyiségben esetlegesen előforduló 
mindennemű  káresemény  anyagi  következménye  bérlőt  terheli.  A  bérbeadóval  szemben 
semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. 

9./ Bérbeadó a bérlőt előzetesen írásban felszólítja a bérleti díj + ÁFA összeg  megfizetésére, ha 
a bérlő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a bérlő a felszólításnak nyolc 
napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

Ha bérlő a szerződés 3. és 7. pontjában előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által 
írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbe adó a határidőt követő tizenöt napon belül 
írásban felmondással élhet.
Nemfizetés,  vagy  késedelmes  fizetés  fogalomkörébe  fogadják  el  felek  a  közüzemi 
szolgáltatások díjainak  fizetésével kapcsolatos kötelezettségekben történő mulasztást is, mely 
esetén az előző bekezdésben foglaltak szerint járhat el bérbeadó képviselője.

10./ Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után a helyiséget kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban bocsátja bérbeadó képviselőjének rendelkezésére.

11./  Bérlő  a  helyiségen  felújítást,  átalakítást,  a  bérbeadó  képviselőjének  előzetes  írásos 
hozzájárulása alapján, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével, a teljes költség viselése 
mellett végezhet. Az elvégzendő munkákra feleknek külön megállapodást kell kötniük, melyben 
rendelkeznek a felmerülő költségek elszámolásáról  a  helyiség  későbbi  értékesítése,  illetve a 
bérleti jogviszony más okból történő megszűnése esetére. 
Megállapodás hiányában a bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén 
a költségelszámolás tekintetében a bérbeadóval szemben semmiféle követeléssel nem élhet.

12./ Bérbeadó a bérleti jogviszony létrejöttével a szerződést átadja képviselője a SZOLLAK 
Kft.  részére, hogy a vele kötött  üzemeltetési  szerződésnek megfelelően,  nevében és helyette 
járjon el, szedje hasznait és teljesítse kötelezettségeit, jogviták esetében bérbeadót képviselje.

13./ Bérlő a használt helyiségben a tűzrendészeti előírásoknak megfelelő típusú, és darabszámú 
tűzoltó  készüléket  köteles  elhelyezni,  és  állandó  működőképes  állapotban  tartani.  Bérlő 
feladata,  hogy  az  őrizet  nélkül  hagyott  helyiségben  tűzveszélyt  okozó  berendezések  ne 
maradjanak feszültség alatt.

14./  A helyiséget  jogcím nélkül  használó  a  jogcím nélküli  használat  kezdetétől  a  helyiség 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásáig használati díjat köteles 
fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelőző bérleti díj. A 
jogcím  nélküli  használat  kezdetétől  számított  hat  hónap  elteltét  követő  naptól  a  fizetendő 
használati díj összege a korábban fizetett használati díj ötszöröse.  

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályai, az 1993. évi LXXVIII. tv.-ben 
foglaltak,  valamint  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  mindenkor  hatályos 
rendeletei az irányadók.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírták.
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S z o l n o k, 2007. „                                    „
 

………………………….. …………………………..
bérbeadó bérlő

XVIII. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Szolnok  Televízió  Zrt.  struktúra  váltására  irányuló  kiegészítő 
támogatására 

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

K é r d é s e k :

Csák László:  Az előterjesztésben foglaltak szerint  a Zrt.  két  területen kér a fejlesztésekhez 
támogatást.  Az  egyik  személyi,  illetve  munkabér  jellegű.  A  cégvezető  pályázatában  az 
szerepelt, hogy a két főszerkesztős modell nem igényel jelentős költségnövekedést. 
A kérdése az, hogy mitől változott meg az elképzelés a pályázat óta? A másik kérdése, hogy áll 
jelenleg a televízió átköltözésének az ügye?

Harcsa  Béla válaszában  arra  a  kérdésre,  hogy a  pályázatban  leírtak  és  a  jelenlegi  helyzet 
hogyan alakul elmondta, hogy el kell indulni egy új műsor struktúrával, aminek két oka van. Az 
egyik oka, hogy egy modernebb, megyei jogú várost jobban megillető televízió alakuljon ki.  

Harcsa Béla  elmondta, hogy a Szolnok Televíziónál heti  váltással  készülnek a műsorok,  ez 
mindenképpen  modernebb  megoldást  jelent.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  egész  napos 
műsorokat szeretnének a tv-nél, ez lehetőséget adna arra, hogy a többi televízió mellett első 
csatornaként  szerepeltetnék  a  nézők,  hiszen  egész  nap  színes  műsorokat  látnának  Szolnok 
életéből.  Ehhez  a  HR  struktúra  is  elkészült,  melynek  lényege  volt  olyan  szerkesztőségek 
kialakítása, melyeken belül jól működő csapatmunka lehetséges, és kellőképpen megalapozott 
munkát  tudnak  folytatni.  A  feladatok  megnövekedtek,  október  elejétől  havonta  50  műsor 
gyártására  kerül  sor,  miközben  eddig  22  műsort  gyártottak.  A  megnövekedő  feladatokkal 
nyilvánvalóan növekedtek a munkabérek és egyéb költségek is. Az átköltözéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy nem lehet várni még egy évet az új stúdióval. Technikailag és a műsorstruktúra 
miatt  mindenképpen  indokolt  a  megújulás.  Ennek  megalapozása  valószínűleg  a  jövő  évre 
húzódik.  Kiemelte,  hogy  jobb,  modernebb  műsorokat  szeretne  a  televízióban  készíteni.  A 
munkabérek növekedése mellett szükség van a technikai felszerelések megújítására és néhány 
modernebb technikai berendezés beszerzésére. Kérte, hogy erre a tulajdonos adjon lehetőséget. 
A  marketinget  és  a  kereskedelem  fejlesztését  is  szükségesnek  látja.  Olyan  műsorterületet 
szeretne létrehozni, ahol sokkal nagyobb mennyiségű reklám és hirdetés helyezhető el, melyre 
már most látszik az érdeklődés a város és a környék hirdetői részéről. Létre kell hozni olyan 
televíziós műsorstruktúrát, amely reklám szempontból is jelentős kapacitást hordoz. Így jövőre 
legalább 60%-kal növelhető a televízió saját bevétele. 

131



V é l e m é n y e k:

Hegmanné  Nemes  Sára elmondta,  hogy  két  ok  miatt  kell  a  televíziónak  biztosítani  a 
támogatást,  melyből  az  egyik  a  működési  költségek  fedezete,  hiszen  az  I.  félévi  működési 
költségvetésből is látszik, a televízió a 65 milliós éves támogatásából 58 millió forintot az I. 
félévben megkapott  és felhasznált.  Ez mostanra komoly működési,  likviditási  problémákhoz 
vezetett.  A  másik  a  fejlesztési  kérdés,  mellyel  kapcsolatos  a  televízió  más  épületbe  való 
költözése.  Ebből  a  technikai  fejlesztés,  az  amire  most  előrehozottan  megkapja  a  forrást.  A 
legnagyobb probléma, a televízió elhelyezésének kérdése ezzel nem oldódik meg. Több épület 
felmerült,  ahová átköltözhetne.  Ilyenek a József Attila úti terület,  szóba jött  a szobaszínház, 
illetve új gondolatként merült fel a Magyar Rádió épülete. Annak, hogy melyik épület felel meg 
a televízió működésére műszaki technikai okai vannak. Megjegyezte, hogy ezzel a kérdéssel 
2008. évben még a közgyűlésnek foglalkoznia kell. Ismertette, hogy a támogatásként kért 42 
millió  forint  a  költségvetésben  szerepel,  pótlólagos  forrásteremtést  nem igényel.  Sajnos  az 
összeg  fele  a  működési  kiadások  további  fedezetére  kerül  kifizetésre.  A  televízió 
igazgatóságának  és  felügyelő  bizottságának  vizsgálata  szerint  komoly  likviditási  gondok 
jelentkeznének, ha nem lenne biztosítva a támogatás. Véleménye szerint rossz gyakorlat volt, 
hogy a televízió az I. félévben az éves támogatásának több mint 90%-át megkapta és azt fel is 
használta.

Csák László véleménye szerint, addig nem célszerű a technikai beruházásokat elkezdeni, amíg 
a televízió nem költözik új épületbe. Valószínűleg új helyre, adott műszaki technikai feltételek 
közé tervezett díszletek, stúdió jóval kevesebbe kerülhet, mint amit most ebben az épületben 
lehet  toldozni,  foldozni,  és  az  új  helyen  kiderül,  hogy ezeken  is  változtatni  szükséges.  Az 
igazgatói állás betöltésével kapcsolatban – a többi pályázóval szemben - nem tartja etikusnak, 
hogy  a  megadott  pályázati  feltételek,  a  pályázat  megnyerése  után  változzanak.  Véleménye 
szerint  tartani  kellene  az erre  az évre vállaltakat.  Amennyiben  a  személyi  feltételekkel  járó 
többletforrások  biztosításra  kerülnek,  az  2008-ban ugyanígy  meg  fog  jelenni,  ez  is  bővebb 
mozgástér, mint ami a pályázat idejében megvolt. Úgy gondolja, hogy első lépésként dönteni 
kell  arról  hová költözhet  a televízió,  és ehhez kell  igazítani  a beruházásokat,  fejlesztéseket, 
akkor lehet támogatni a forrásbevonást. 

Harcsa Béla a  pályázatával  kapcsolatban hangsúlyozta,  hogy nem lehetett  előre látni,  hogy 
pénzügyi értelemben jelentős hiány van. Amennyiben így maradna minden, az adásbiztonságot 
is veszélyeztetné. 

Szalay  Ferenc egyetértett  Csák  Lászlóval  abban,  hogy  rendezni  kell  a  televízió  helyét, 
helyzetét,  személyállományát  és  műsorstruktúráját,  valamint  a  likviditási  problémát,  ami 
megjelent a televíziónál. Hangsúlyozta, hogy a televízió igazgatósága és a felügyelő bizottsága 
szükségesnek tartja a támogatás biztosítását. A költözésről a televízió igazgatójával és a színház 
igazgatójával folyamatos az egyeztetés. A mostanra tervezett fejlesztések nem helyhez kötöttek, 
bárhová kerül a televízió azok továbbvihetőek. 
Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő 
képviselők  száma  22  fő  –  15  igen  szavazattal,  5  ellenszavazat  mellett  és  2  tartózkodással 
meghozta a következő határozatot:
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218/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a  Szolnok  Televízió  Zrt.  struktúra  váltására  irányuló  kiegészítő  támoga-
tásáról

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetés terhére a Szolnok Televízió 
Zrt. programjának megvalósításához 42.450 eFt támogatást biztosít Szolnok Megyei Jogú Város 
2007.  évi  költségvetésének  Tartalékok  fejezet  Működési  költségvetés  céltartalékon  belül 
Pályázatok önrésze, fejlesztési tartalékok terhére.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
A határzat végrehajtásában közreműködik:
Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

2.  Meg  kell  vizsgálni  a  Szolnok Televízió  Zrt.  hosszú  távú  elhelyezésének  lehetőségeit  és 
javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni.
Felelős  :   Harcsa Béla Szolnok Televízió Zrt. cégvezetője
Határidő  :   2007. december 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei

3. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi  a Z-63/2006. (VI.22.) sz. 
közgyűlési határozatot.

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
Harcsa Béla Szolnok Televízió Zrt. cégvezetője

XIX. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére  történő 
tárgyieszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésére 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a városfejlesztési 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  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 22 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

219/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő 
tárgyieszköz átadásáról szóló megállapodás megkötéséről

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, valamint a Szolnok Megyei Jogú 
Város  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  többször 
módosított 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján, tekintettel Szolnok 
Megyei  Jogú  Város  középtávú  bűnmegelőzési  stratégiájának  elfogadásáról  szóló  264/2004. 
(XI.25.) sz. közgyűlési határozatra, a következő határozatot hozza:

1./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  mellékletét  képező  megállapodást 
megismerte és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő  :   2007. szeptember 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
a Humán és Városfejlesztési  Igazgatóság koordinálásában a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes 
szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Dr. Bozó Andrea, a Városfejlesztési Bizottság elnöke 
Polgármesteri Hivatal  Igazgatói
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

219/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről,  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5000. 
Szolnok,  Kossuth  tér  9.) képviseletében  eljáró  Szalay  Ferenc  Polgármester  (továbbiakban: 
Önkormányzat) másrészről:
a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Rendőr-főkapitányság  képviseletében  eljáró   Dr.  Házi 
István rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány (továbbiakban: 
MRFK.), 
között az alábbi tartalommal:

1.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata kiemelt  feladatai  között  tartja  számon  a 
bűnmegelőzéshez  és  drog-prevencióhoz  kapcsolódó  feladatait. A fenti  célok  megvalósítását 
szolgálja az „önkormányzat és a rendőrség gyermekeink biztonságáért” program működtetése. 
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Az  Önkormányzat  a  program  részét  képező  drog-prevenciós  tevékenység  és  biztonságos 
szórakozóhely programok jövőbeni megvalósulását az alábbi eszközök átadásával támogatja.

1 db Notebook   HP NX 6110, gysz:CNU 6052JP4  (vásárlási  értéke bruttó: 219.600.-Ft)
1 db Projektor  HP vp 6311, gysz: CNA 6063905     (vásárlási értéke bruttó: 210.000.-Ft)

Az átadott  eszközök  összértéke  bruttó:  429.600,-  Ft  azaz  négyszázhuszonkilencezer-hatszáz 
forint.

Az Önkormányzat a juttatás feltételeként köti ki, hogy a támogatásként biztosított eszközök a 
műszaki  és  gazdasági  célszerűség  határáig  a  Szolnoki  Rendőrkapitányság  használatában 
maradnak. 

2. Az MRFK. a szerződésben foglalt eszközöket - a szerződés aláírásával egyidejűleg - átveszi 
és gondoskodik annak folyamatos üzemeltetéséről és karbantartásáról, amellyel kapcsolatosan 
az  Önkormányzatot  további  költségek  nem  terhelik.  Az  átvett  eszközökről,  évente  az 
Önkormányzat  felé  adatot  szolgáltat,  továbbá  az  1.  pontban  megjelölt  tevékenységek 
megvalósulásáról évente tájékoztatást küld Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének.

3.  Jelen  szerződéssel  kapcsolatos  kérdésekben  a  Ptk.  és  a  vonatkozó  egyéb  jogszabályi 
rendelkezések az irányadók.

4.  Jelen  szerződést  a  felek  képviselői  elolvasás  és  értelmezés  után  -  mint   akaratukkal 
mindenben  megegyezőt -  aláírják.

Szolnok, 2007. ………………………..

................................................ ...........................................
Dr. Házi István r. dandártábornok Szalay Ferenc

rendőrségi főtanácsos polgármester
megyei rendőrfőkapitány

XX. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú Város  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszerének 
átalakításáról szóló 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat módosítására

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

Dr. Kállai Mária elmondta, hogy a szociális rendszer átalakításával kapcsolatosan a város két 
intézményének, a Humán Szolgáltató Központnak és az Egyesített Szociális Intézménynek a 
megszüntetésével  kapcsolatosan  a  Magyar  Államkincstár  felől  érkezett  észrevétele  kapcsán 
szükséges 2007. október 1-jét, mint megszüntetés napját, 2007. szeptember 30-ra módosítani. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay  Ferenc megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 23 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

220/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszerének 
átalakításáról  szóló,  186/2007.  (VIII.28.)  sz.  közgyűlési  határozat  módosí-
tásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzattokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. § és 81. § (1) bekezdése alapján, tekintettel  az  államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakra a 186/2007. (VIII.28.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:

1./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  szociális  és 
gyermekjóléti  ellátórendszerének átalakításáról  szóló,  186/2007. (VIII.28.)  számú közgyűlési 
határozat 2. és 3. pontját  az alábbiak szerint módosítja: 

„2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Egyesített Szociális Intézményét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § 
(1) bekezdése c.) pontja alapján, a határozat 1. számú mellékletét képező megszüntető okirat 
alapján, 2007. szeptember 30-i hatállyal megszünteti.

A  megszüntetésre  kerülő  intézmény  jogutódja  2007.  október  1-től a  Szolnoki  Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Humán Szolgáltató Központját az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) 
bekezdése  c.)  pontja  alapján,  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  megszüntető  okirat 
alapján, 2007. szeptember 30-i hatállyal megszünteti.

A  megszüntetésre  kerülő  intézmény  jogutódja 2007.  október  1-től a  Szolnoki  Kistérség 
Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja.”

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat 
1. számú mellékletét képező Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális 
Intézménye  megszüntető  okiratát,  illetve  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  Szolnok 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Humán  Szolgáltató  Központ  megszűntető  okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja:

Az 1,-2 számú melléklet  1. bekezdés 3 sorában „2007. október 1.  napjával”  szövegrészt az 
alábbira módosítja:
„2007. szeptember 30. napjával”

Az 1,-2 számú melléklet utolsó előtti sora az alábbiak szerint változik: 
„Az intézmény megszűnésének ideje 2007. szeptember 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
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Magyar Államkincstár Szolnoki Területi Igazgatósága

XXI. napirendi pont:
Előterjesztés az 57/2007. (III.29.) közgyűlési határozat módosítására 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási és a pénzügyi 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását. 

Dr.  Kállai  Mária tájékoztatást  adott  arról,  hogy 2008.  január  01-jétől  akkor  igényelhető  a 
költségvetési  hozzájárulás  az  alapfokú  művészeti  oktatási  intézmények  működéséhez,  ha 
minősített  alapfokú művészeti  oktatási  intézmény,  vagy kiválóan minősített  intézmény címet 
szerzett. A város 3300 tanuló után jogosult a támogatás megszerzésére, ez az intézményi forma 
a legjobb színtere a konstruktív életvezetésre nevelésnek, hiszen a tanításon kívül olyan hasznos 
tevékenységet folytatnak, amely elengedhetetlen. Véleménye szerint nem mondhat le a város 
arról, hogy intézményei sikeresen szerepeljenek a minősítési eljárás második fordulójában is. 
Ismertette, hogy a 3014 tanuló után megítélt támogatás összege 4.806.000,- Ft. Ebből a Bartók 
Béla  Zeneiskola  2.052.000.-  Ft,  a  Kodály  Zoltán  Ének-zenei  Általános  Iskola  és  Tallinn 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 391.000.- Ft, a Kőrösi-Csoma Sándor Általános Iskola 
és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 258.400.- Ft, a Szandaszőlősi Általános 
Iskola,  Művelődési  Ház  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 1.501.000.-  Ft,  a  Mátyás 
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 604.200.- Ft. A minősítési 
eljárás két lépcsőből áll, az első lépcsőn az intézmények túljutottak. Javasolta, járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a második lépcsőn, kiegészülve a Széchenyi körúti Általános Iskolában működő 
Montázs  Alapfokú Művészetoktatási  Intézménnyel,  az intézmények  továbbhaladhassanak,  és 
jövőre lehetősége legyen a városnak a támogatások lehívására. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 23 fő – 23 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

221/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t
az 57/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat módosításáról 

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

A  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő  alapfokú 
művészetoktatási  intézmények  2007.  évi  minősítési  eljárásáról  szóló  57/2007.  (III.29.)  sz. 
közgyűlési határozat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Széchenyi  Körúti  Általános  Iskola,  Sportiskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény”

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Az érintett oktatási intézmény vezetője

Szalay Ferenc köszöntötte Schwajda György urat, akinek részére ünnepélyes keretek között 
díszpolgári címet adott át. 

XXII. napirendi pont:
Előterjesztés  „Szolnok  a Tisza  Fővárosa-Termálfürdő és  Rekreációs  Központ”  kiemelt 
projektként történő benyújtására és az önerő biztosítására

Szalay Ferenc tájékoztatásában elmondta, hogy ez a kiemelt projekt több elemből állt, melyből 
maradt a kettő, és a továbbfejlesztésre javasolt projektek közé került. Első kategóriába tartozott, 
jelenleg a továbbfejlesztett változata van a régiónál. A támogatási intenzitás 50 %-os és 50 % 
önerő  szükséges  hozzá,  melyet  a  város  finanszírozhat  saját  erejéből,  tőkebevonásra  is  sor 
kerülhet, de a fejlesztésnél megfelelő kondíciókkal mindig a városnak kell többségi tulajdonban 
maradni. 
Ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi,  a  városgazdálkodási  és  a 
városfejlesztési bizottság.  Az előterjesztést  véleményező  bizottságok  közül  a  pénzügyi  és  a 
városfejlesztési bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását, a városgazdálkodási bizottság 
nem.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Dr.  Pintér  László néhány  ellentmondásra  hívta  fel  a  figyelmet  a  megvalósíthatósági 
tanulmánnyal  kapcsolatban.  Az építészeti  kiírásban 20x10 méteres  tanmedence  szerepel  egy 
légtérben  a  verseny  medencével,  erről  azonban  az  egész  pályázati  projektben  és  a 
megvalósíthatósági  tanulmányban  már  nem  esik  szó.  A  megvalósíthatósági  tanulmány 
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élményfürdő részében viszont szerepel egy 10x15 méteres úszómedence. Az előterjesztés 20. 
oldal közepénél a Tiszaligetről esik szó, majd ugyanabban a mondatban folytatja: „a gazdasági 
területei  kiterjedtek”.  Véleménye  szerint  ebből  az  a  téves  információ  vonható  le,  hogy  a 
Tiszaliget  gazdasági  területéről  szól,  holott  a  városéról  van  szó.  Számára  érthetetlen  a  33. 
oldalon lévő mondat: „a beruházás a Szent István híd két oldalán bonyolódik le”. A 22. oldalon 
említésre  kerülnek  a  város  általános  fejlesztési  céljai,  ahol  a  tiszai  hajózásról  is  szólnak. 
Meglátása  szerint  szerencsésebb  lett  volna  alátámasztani  azzal,  hogy  amíg  a  Csongrádi 
vízlépcső nem épül meg, a Tiszán semmiféle teherhajózás nem valósulhat meg. Amennyiben 
Szolnok  már  bekapcsolódott  a  Tisza-menti  Városok  Önkormányzati  Szövetségébe,  mely 
például Kisköre és Csongrád között található önkormányzatokat érinti, mindegyik közös érdeke 
lehet  a  tiszai  teherhajó  forgalom  fellendítése.  Nem  értette,  hogy  a  megvalósíthatósági 
tanulmány 28. oldalán hogy kerülhetett bele a vízkivétel megemlítésénél, hogy a két termálkút 
egyesített éves hozama 400.000 m3, hiszen ez önmagában sem a szakfelhasználóknak, sem a 
kívülállóknak nem mond semmit. Tudomása szerint azt, hogy évente mennyi termálvizet lehet 
kiemelni,  az  indulási  hozam valahány %-ában egy hatóság határozza  meg.  A 31.  oldalon a 
létesítmény befogadóképességéről van szó, mely összesen egyezerhatszáz valahány fő, ez csak 
úgy  lehet,  ha  nem  csak  a  vízfelületet,  hanem  a  különböző  száraz,  pihenő  felületeket  is 
számításba  veszik.  Véleménye  szerint  ezt  egyértelművé  kellett  volna  tenni.  A  parkolási 
probléma megoldásában nem látja megnyugtatónak a helyzetet.  A 90 parkoló hely létesítése 
szerinte  nem  elég.  Rámutatott  arra,  hogy  a  Csáklya  utcai  Tisza  híd  megépítése  az  egész 
létesítményen  segítene,  hiszen  az  a  Tiszaliget  déli  részén  menne  át.  Amennyiben  itt  egy 
gyalogos kerékpáros lejárót létesítenének, akkor ez nagymértékben megkönnyítené a Tiszaliget 
elérhetőségét, itt megoldás lenne egy parkolóhely kijelölése is, mely jobbá tenné a Tiszaliget 
kihasználhatóságát. 

Radócz Zoltán  elmondta,  hogy a bizottsági  tárgyalás  során betekinthetett  a kiemelt  projekt 
adatlapjába. Nagyon fontosnak tartja, hogy az adatlap hibátlan legyen, hiszen májusban hibákat 
találtak  benne,  az  irányító  hatóság  szakértői  véleményezés  alapján  a  projekt  nem  kellően 
előkészített.  Ismertette, hogy az ütemezés a bizottsági ülésen több ponton is kérdésessé vált, 
kiderült, hogy nem biztos, hogy reális a projekt végcél időpontja, mely 2009. december 31. A 
kiemelt projekt adatlap nagyon bonyolult, de reméli minden szempontból rendben lesz. Kiemelt 
projektet minden évben minden önkormányzat benyújthat, és minden évben nyitott. A kiinduló 
állapot, hogy a régió körülbelül 3,7 milliárd forintot tud támogatásként Szolnoknak biztosítani, 
elvi szinten. A kiemelt projektek végül kormánydöntéssel születnek meg. Felhívta a figyelmet 
arra,  hogy  most  ekkora  összegre  próbál  a  város  pályázatot  benyújtani,  de  azt,  hogy  a 
megvalósítás  pontosan  mennyibe  kerül  csak  a  tervpályázat  végén  derül  ki.  Amennyiben  a 
projekt  pozitív  döntést  kap,  akkor  szerződéskötésre  csak akkor kerül  sor,  ha már  lezajlik  a 
tervpályázat, engedélyes tervek lesznek, és beárazás alapján kerülhet szerződéskötésre sor. A 
tervpályázat elindítása nagyon fontos, mert ez dönti el, hogy mit akar a város megvalósítani, 
mennyire  versenyképes  és  mennyibe  kerül.  Egy  európai  termálfürdő  Szolnok 
versenyképességéhez hozzájárulhat. Úgy véli, hogy a projekt nincs annyira kidolgozva, hogy 
kellő biztonsággal tudjanak róla dönteni. A májusihoz képest tartalmilag nem talált lényeges 
változást, remélte a formai hibák kiküszöbölése elegendő lehet ahhoz, hogy értékelhető legyen a 
projekt. Véleménye szerint az, hogy a közműtervezés elindult jó, és jónak találja a tervpályázat 
kiírását  is,  hiszen ebből a kettőből derülhet ki,  hogy a „Tisza fővárosa” projektbe mit  lehet 
beleilleszteni. 
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Csák László egyetértett  az  előtte  szólóval.  Megemlítette,  hogy a  létesítmény üzemeltetőjét 
célszerű  lenne  már  a  beruházásba  bevonni,  így majdan  gondosabb gazda  keze  dolgozna  az 
üzemeltetésen. Emlékeztetett arra, hogy a januári döntéskor a rekreációs központ a Damjanich 
uszodáról szólt,  amihez a városnak már kész megvásárolt  tervei voltak.  Májusban derült  ki, 
hogy  kiemelt  projektként  a  Tiszaliget  kerül  benyújtásra.  Véleménye  szerint  már  most 
nyilvánvaló, hogy a 2004-es tervekre épülő elképzelés így nem valósulhat meg, hiszen közben a 
területen felépül egy 200 milliós épület. Mindenképp teljesen más építészeti megvalósításra lesz 
szükség, aminek a költségeit még nem lehet felmérni. Úgy látja a projekt nincs azon a szinten, 
hogy komolyabb vita esetén meg lehessen védeni. Látni kellene, hogy valóban mit akar a város 
azon a területen, és milyen lehetőségei vannak. 

Dr. Bozó Andrea rámutatott arra, hogy Szolnoknak a két legfontosabb kincse a termálvíz és a 
Tisza  folyó,  melyet  az  elkészített  pályázat  szerencsésen  ötvöz.  A program megvalósítása  a 
fedett  uszodával,  az  élményfürdővel,  a  termálfürdővel,  a  gyógyprogram  kibővítésével  és 
wellness  szolgáltatásokkal  állandó,  téli  használatát  is  lehetővé  tenné  a  Tiszaligetnek,  és  az 
infrastruktúra javítására is sor kerülne. Komplex fejlesztésről van szó. Emlékeztetett rá, hogy a 
projekt ötletet jelent, és ennek megvalósítását szolgálja a tervpályázat kiírása. Ez egy lehetőség, 
azt  kell  megvizsgálni szüksége van-e a városnak erre vagy nincs. Felhívta  a figyelmet  arra, 
hogy ha bármilyen fejlesztés van a városban, ne próbáljon senki se párhuzamot, se ellentétet 
kialakítani a két uszoda között. Két különböző dologról van szó, szembe állítani egymással nem 
jó irány. A Tiszaligetet önálló fejlesztésként kell megvalósítani, a program lehetőséget ad arra, 
hogy nagyon magas színvonalú szolgáltatásra kerüljön sor. Támogatni kell, hiszen Szolnoknak 
turisztikai látványossági fejlesztésre ad lehetőséget,  melyhez meg kell találni  a megvalósítás 
lehetőségét, Szerinte a második körben, az első pályázat kibővítése, pontosítása megtörtént, így 
alkalmas a megfelelésre, és vállalni kell az önerő biztosítását.

Hegmanné Nemes Sára a pályázati rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a városnak kész 
projektjei nem voltak. Elindult az NFT2 pályázati kiírása, melynek során várták a javaslatokat a 
településektől, a kiemelt projektek területén két éves akciótervet kellett tartalommal megtölteni. 
A város kiemelt  projektként nem csak a Tiszaliget fejlesztését  nyújtotta be, hanem sok más 
területre vonatkozóan. Előtanulmány készült a Holt-Tisza, mint tartalék ivóvízbázis, az ahhoz 
kapcsolódó  teljes  felújítással,  csatornázással,  a  belvárosi  Tisza  híd,  a  Szigligeti  Színház,  a 
vállalkozói innovációs bázis építése, és egy kiemelt projekt, mely több mint 10 milliárdos volt, 
a  Damjanich  uszodától  a  Tisza  parton,  a  gyaloghídon  keresztül  eljutva  a  Tiszaligeti 
élményfürdőig, ez komplex fejlesztés lett volna. A tervek közül apránként hullottak ki az egyedi 
projektek,  és  a  végén  maradt  ez  a  megvalósíthatósági  tanulmány  által  kiemelt  projektként 
elfogadott anyag. Hangsúlyozta, hogy a tanulmány bő tervezési teret engedő anyag volt, minden 
irányt  meg kellett  hagyni,  hogy ha az egyik elemét  kiveszik,  lehessen fejleszteni a másikat. 
Véleménye szerint az üzemeltető befektető cég csak szakmai lehet, annak ellenére, hogy van 
olyan  élményfürdő,  mely  100%-os  önkormányzati  tulajdonban  üzemel.  Megjegyezte,  hogy 
miután ez egyedi projekt olyan komplex adattartalmú, amely egyik operatív programba sem 
illeszthető  bele  közvetlenül,  ezért  van  infrastruktúra,  élményfürdő  és  turisztikai  része  is. 
Elmondta,  hogy  sportuszodára  jelenleg  nem  lehet  Magyarországon  pályázni,  a  turisztikai 
látványossággal  lehet  városi  fedett  sportuszodát  megvalósítani.  Rámutatott  a  pályázat  azon 
jellegzetességére, hogy az önkormányzati támogatás intenzitás 90%-ról leapadt 50%-ra. Ahol 
bevételi és költségcsökkentő lehetőség van maximum 50%-os támogatást enged meg a pályázat. 
A projektnél van lehetőség áfa visszaigénylésre, hiszen a fürdő maga áfa-s bevételt teremt. Az 
infrastruktúra  fejlesztésénél  lehet,  hogy  lesz  olyan  rész,  ahol  nem  tud  a  város  áfa-t 
visszaigényelni. De nyilvánvaló, hogy az a közmű, ami a Tiszaligetben épül, csatlakozási 
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lehetőséget és jogot is teremt a többi építkező számára is, hiszen ez nemcsak az élményfürdő, 
hanem  az  egész  Tiszaliget  infrastruktúráját  kell  hogy  kiszolgálja.  Ismertette,  hogy  készült 
projekt  adatlap,  melynek  tartalma  az  NFT  által  meghatározott  volt.  Hangsúlyozta,  hogy  a 
tanulmány nem volt hibákkal tele. Májusban kérte az NFÜ az önkormányzatokat, hogy adják 
meg,  milyen  pályázatokat  szeretnének  benyújtani  elképzeléseik  megvalósítására.  26  egyedi 
projekt  volt  a  régióban,  egyikkel  sem volt  az  a  gond,  hogy rossz  lett  volna,  ellenkezőleg, 
továbbfejlesztésre javasolt.  A hajdúszoboszlói élményfürdő azért  kapott  zöld utat,  mert  kész 
kiviteli tervei voltak. Az összes többi ötletet fejlesztésre, megvalósításra alkalmasnak találták, 
és kérték a kiegészítését  megvalósíthatósági tanulmánnyal,  infrastruktúrafejlesztéssel,  kiviteli 
tervekkel, illetve a fenntarthatóság bizonyításával. Ez készült most el. A pályázat támogatását 
javasolta. 

Tóth Ferenc véleménye szerint látszik az előterjesztésből, hogy a városfejlesztési koncepcióval 
összhangban, a város előnyeit, hátrányait megfontolva olyan nagyléptékű koncepció született, 
mely a város életét  alapvetően  megváltoztathatja.  A város elsősorban arra  koncentrál,  hogy 
megteremtse azokat a települési  kereteket,  melyeket  a különböző felhasználók betelepítenek, 
felépítenek.  A  jelen  projekt  esetében  ez  azt  jelenti,  hogy  az  infrastrukturális  részelemek 
felépítését  megépítését  kell  a  városnak  megteremteni.  Nyilvánvaló,  hogy  nem  a  város 
beruházásából kell megépíteni az élményfürdőt. Ahhoz, hogy a program megvalósulva sokat 
számítson,  kemény marketing  munkával  keresni  kell  olyan  befektetőket,  akik hajlandóak az 
egyes  részelemeket  megvalósítani,  a  maguk  tanulmánytervét  elkészíteni.  Amennyiben  ez 
összeáll,  akkor  az önerő valóban az infrastrukturális  elemek megvalósítására  lesz  alkalmas. 
Javasolta,  hogy a  pályázat  akkor  kerüljön benyújtásra,  ha  már  minden  lehetséges  befektető 
maga elkészítteti az engedélyköteles tervét. 

Dr.  Füle  István egyetértett  az  előtte  szólóval  és  megjegyezte,  hogy  többek  között  a 
felsőoktatási  intézménnyel  kapcsolatban,  sok  pontatlanságot  talált  az  anyagban.  Tágabb 
összefüggéseiben vizsgálva az anyagot egyetértett a megvalósításával. Egymás mellé helyezve 
a Kossuth tér, a Tiszaliget fejlesztését,  a gyaloghíd felépítését,  akkor a város jelentős részén 
lakók  joggal  vethetik  föl  azokat  a  kérdéseket,  amelyek  a  tanulmány  22.  oldalán  is 
megtalálhatók.  Hiányzik  a  korszerű  infrastruktúra,  probléma  a  város  megközelíthetősége, 
zsúfoltsága, rossz minőségű útjai. Példaként említette a csapadékvíz elvezetését, mely komoly 
pénzeket  igényelne.  A  Tiszaliget  ilyen  mértékű  fejlesztése  a  pályázati  pénzek  elérését 
leszűkítené erre a területre. Nem látja, hogy más területre is hasonló lenne a pályázó kedv, mint 
itt. Véleménye szerint, ha a város az egyik területen próbál előre lépni, egy másik területen már 
nem fog  sikerülni.  Amennyiben  a  tiszaligeti  fejlesztés  megvalósításra  kerül,  biztos,  hogy a 
Damjanichra nem kap a város más fejlesztési forrásokat. 
A mostani a tervek túlságosan egy helyre koncentrálják a forrásokat. Egyelőre kevés, az említett 
problémák megoldására irányuló szándékot lát. 

Radócz Zoltán emlékeztetett arra, hogy 2004-ben már a készült tanulmányterv a Tiszaligeti 
termálfürdő téliesítésére, akkor nem volt pályázati forrás. Pozitívan értékelte, hogy az Észak-
alföldi Régió a megyeszékhelyeknek lehetőséget ad kiemelt projektek megvalósítására, mely az 
Észak-alföldi Régióra eső uniós támogatásból lett kiszakítva. Messzemenőleg támogatni kell a 
pályázatot. Az 50 %-os támogatottsággal kapcsolatban elmondta, hogy uniós előírás az, hogy a 
bevételt  hozó  beruházások  támogatottsága  nem  lehet  ennél  több.  Hangsúlyozta,  hogy  az 
előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz szükséges útmutató 30 oldalas. Ez nagyon komoly 
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munkát kíván, jó úton halad a város, de talán még sincs megfelelően előkészítve a projekt.

Szalay Ferenc a pályázat előkészítettségével kapcsolatban elmondta, hogy ez egy igen komoly 
stratégia része, mely arról szól, hogy Szolnok város elkezdjen egy komoly idegenforgalmi és 
turisztikai  fejlesztést,  melyet  évtizedek  óta  nem  tett  meg.  Eddig  nem  tett  a  város  olyan 
lépéseket, mely a termálvizet, gyógyvizet az év minden napján használhatóvá teszi. Rámutatott 
arra, hogy olyan fejlesztésről szól, mely a méltatlan állapotba került Damjanich uszoda helyett, 
európai  szolgáltatásokat  nyújt.  Tapasztalatok  szerint,  ahol  megépülnek  ilyen  élményfürdők, 
vonzzák  a  szolgáltató  egységeket,  melyek  szállást  adnak  és  egyéb  más  szolgáltatást  is 
biztosítanak. Ismertette, hogy tárgyalásokat folytattak olyan osztrák céggel, aki elkészítette az 
üzemeltetési tanulmányt,  melyből látszik mennyi pénzből, hogyan lehet megoldani egy ilyen 
fejlesztést. Látszik, hogy üzemeltetésbe be lehet vonni befektetőket, de a fejlesztésbe ebben az 
állapotban magántőkét nehezen lehet bevonni, viszont be lehet vonni olyan bankfinanszírozást, 
amely kedvező konstrukciót  mutat.  Elmondta,  hogy a pályázati  pénzek hozzáférhetőségének 
állandó  változása  miatt,  bonyolult  eleget  tenni  a  követelményeknek.  A  több  mint  húsz 
projektből nem véletlenül egyet fogadtak el. Látszik, hogy annyi pénz nincs ezekre a kiemelt 
projektekre,  mint  előzetesen  azt  gondolták.  Az összes  forrás  30%-át  szerette  volna  a  régió 
ezekre a kiemelt  nagy projektekre fordítani.  Ez hét  évre 800 milliárd forintnak a 30%-a. A 
későbbiekben is lehetőség lesz nagy projektekre. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a város több 
kiemelt elképzelését nem vették számításba. Ezek közül az egyik a keleti híd, a város hídjaként 
a vashídnál átmenő közúti híd pályázatának elutasítása, mely nem nyert támogatást, úgy ítélték 
meg előkészítettsége nem megfelelő,  a pénzügyi  fenntarthatóságot  egyáltalán nem vizsgálja, 
„bevételekkel nem számol.” Nem lehet tudni milyen érvek alapján mondanak véleményt. Bízik 
benne,  hogy  az  arányosság,  amit  eddig  elért  a  város,  a  régiónál  megmarad.  A  pályázat 
elkészítésébe a város külső cég segítségét is kérte, aki átnézte az anyagot, hogy szakmailag is 
kiderüljön,  mivel  kell  kiegészíteni,  ne  legyen  olyan  probléma,  mellyel  előzetesen  nem 
számoltak.  Hangsúlyozta,  hogy  a  város  a  Damjanich  uszoda  fejlesztésére  is  keresi  a 
lehetőségeket.  A  tiszaligeti  kiemelt  projekttel  kapcsolatban  ismertette  még,  hogy 
1.871.000.000,- Ft a pályázaton elnyerhető pénz ebből 450.000.000,- Ft a közműfejlesztés, a 
többi a strandfürdő fejlesztés. Ehhez 50 %-ot kell a városnak hozzátenni. Amennyiben kevés 
lesz, szükséges az összeg kiegészítése, esetleg külföldi tőke bevonására is sor kerülhet. Hiszen 
ez  a  fejlesztés  Szolnokot  a  későbbiekben  komoly  mértékben  határozza  meg,  új  arculatot, 
hangulatot ad a Kossuth térrel, a gyaloghíddal és a Campus-sal együtt a városnak. 

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő 
képviselők száma 21 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot:
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222/2007.(IX.27.) sz. közgyűlési határozat
„Szolnok a Tisza Fővárosa – Termálfürdő és Rekreációs Központ” kiemelt 
projektként történő benyújtásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. tv. 9. § (1), és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot 
hozza:

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szolnok a Tisza Fővárosa – Termálfürdő és 
Rekreációs Központ” projektet, mint a Regionális Operatív Programban nevesítendő kiemelt 
projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé benyújtja.

2.) A Közgyűlés a beruházást az alábbi finanszírozási konstrukcióban kívánja megvalósítani:
A tervezett teljes bekerülési költség: 3 742 000 000,- Ft + ÁFA.
Ebből: vissza nem térítendő támogatás összege a tervezett nettó bekerülési költség 50%-a, azaz 
1 871 000 000,- Ft.
A tervezett önerő: a tervezett nettó bekerülési költség 50%-a, azaz 1 871 000 000,- Ft, valamint 
a tervezett teljes bekerülési összeg ÁFA-ja, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a 2007-2008-2009. évben saját forrása terhére biztosítja. 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező Előzetes Meg-
valósíthatósági Tanulmány és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és benyújtására.
Határidő: 2007. szeptember 28.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal igazgatóságai

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
Pataki Ferenc főépítész
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XXIII. napirendi pont:
Előterjesztés a Tiszaligeti Termálfürdő építészeti-műszaki terv-pályázatának kiírásáról

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  és  a 
városgazdálkodási  bizottság, amelyek  támogatják  az  előterjesztés  elfogadását.  A 
városfejlesztési bizottság az előterjesztéshez módosító javaslatot fogalmazott meg. Felkérte Dr. 
Bozó Andreát, a városfejlesztési bizottság elnökét, a bizottság határozatának ismertetésére. 

Dr. Bozó Andrea ismertette a városfejlesztési bizottság határozatát:

„Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  városfejlesztési  bizottsága  véleményezte  a 
Tiszaligeti Termálfürdő építészeti-műszaki tervpályázatának kiírására vonatkozó előterjesztést, 
melyet az alábbi módosításokkal javasol a közgyűlésnek elfogadásra:
A határozati javaslat 3. és 4. pontja a következők szerint módosuljon:
3.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  tervpályázat  és  a  díjazás  pénzügyi  fedezetét 
minimum  bruttó  12.000.000,-  Ft  összegben  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2007-2008.  évi 
költségvetésében biztosítja. 
4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. októberi ülésén dönt a tervpályázati kiírás 
és  dokumentáció  végleges  tartalmáról,  valamint  a  tervpályázat  és  a  díjazás  pénzügyi 
fedezetének konkrét összegéről.”

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

V é l e m é n y e k:

Radócz Zoltán a  kamarai  észrevételt  figyelembe véve fontosnak tartotta,  hogy megegyezés 
szülessen,  és  az  kerüljön  az  előterjesztésbe.  Véleménye  szerint  az  is  fontos,  hogy  a 
legkomolyabb,  a  legjobb  tervező  irodák  pályázzanak,  akik  részt  vettek  már  több 
fürdőkomplexum  fejlesztésében,  nem  pedig  azok,  akik  most  szeretnének  magukat 
megmérettetni ilyen dologban. Ez pedig igenis függ attól mekkora a díjazása a pályaműveknek. 
A pályázat tartalmával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy feltétlenül azon kell gondolkozni, és a 
tartalmát olyan irányba befolyásolni, hogy ne egyszerű jellegtelen fürdő legyen. Megjegyezte, 
hogy a bizottsági ülésen a főépítész mondott olyan ötletet, ami nem épült még be a pályázatba. 
Úgy  véli  a  fürdőkomplexumnak  olyan  jelleget  kell  találni,  ami  valóban  izgalmassá  teheti, 
esetleg  Hajdúszoboszló  helyett  is  ezt  választják  a  turisták.  Egyébként  méretében  nem lesz 
versenyképes,  csak egy lesz a sok fürdő közül.  Szeretné,  ha a vendég, aki a Tisza miatt,  a 
hajózás miatt megközelíti Szolnokot, nem csak azért jönne a városba, mert szép színháza van, 
és szép a környezet, de a termálfürdője is különleges, és ezért messze vinné a hírét. Úgy látja, 
még nincs meg a Szolnokra alakított elképzelés, amiből kiderülne mitől lesz különleges a fürdő. 
Javasolta még több turisztikai szakember bevonását a fejlesztésbe, olyanokat, akik nem csak 
fürdőfejlesztésben járatosak. 

Tóth  Ferenc  elmondta,  hogy  zavarja  a  termálfürdő  megnevezés,  hiszen  az  anyag 
áttanulmányozása  után  látszik,  hogy  egy  komplexumról  van  szó.  Ez  nyilvánvalóan  olyan 
előterjesztés, ami az előző napirendi pontban kiemelt települési táji arculat kialakításáról szól. 
Úgy  gondolja,  hogy  egy  olyan  tervezési  folyamat  fog  elindulni,  amely  eredményeképpen 
megteremtődik,  és  terv  formájában  megjelenik  az  egész  komplexum.  Véleménye  szerint  a 
tervpályázat készítője felé meg kell fogalmazni, hogy törekedjen befektetők keresésére, vagy 
legalább  közreműködjön  azok  megtalálásában.  Nem szeretné,  ha  a  város  abba  a  helyzetbe 
kerülne,  hogy  megtervezteti,  kifizeti,  és  amikor  a  megvalósításra  kerül  sor  nem  lesz,  aki 
befektetne a területen, vagy nagyobb külföldi befektetetők, azt mondják, hogy ide mégis mást 
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fognak tervezni. Felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak a tervet fizessük meg, hanem a jövőt 
készítsük elő. 

Dr.  Bozó  Andrea elmondta,  hogy  az  előterjesztés  az  előző  napirendi  ponthoz  szorosan 
kapcsolódik, hiszen annak megvalósítására ír ki az önkormányzat konkrét tervpályázatot, és ez 
a tervpályázat önti konkrét formába az elképzeléseket. A városfejlesztési bizottság javaslatával 
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kamarákkal mindenképpen együttműködve kell a fejlesztést 
megvalósítani.  Figyelembe  véve  az  építész  kamarának  az  álláspontját,  további  olyan 
együttműködés alapjait kívánta a bizottsági módosítással megtenni, mellyel bizonyára tovább 
erősítheti a kapcsolatot a kamara és a bizottság között, hiszen egymás nélkül a városfejlesztés 
nem fog sikerülni. Az eddigi együttműködés abba az irányba haladt, ami a város javát szolgálta. 
Kérte,  hogy  ennek  tükrében  próbálják  meg  a  megegyezést  megtenni,  hiszen  a  módosítási 
javaslat a szellemi értéket kívánja értékelni és megfizetni. A tervpályázati dokumentáció olyan 
tervezési  feladat  megvalósítására  alkalmas  kiírás,  amelynek  az  a  feladata,  hogy  alkalmas 
tervezőt válasszon ki, ebben kéri, mint városfejlesztési bizottság is a kamra együttműködését, és 
arra kért mindenkit, hogy a javaslatot támogassa, és az előterjesztést fogadja el. 

Dr. Pintér László  arra hívta fel a figyelmet,  hogy amennyiben a Damjanich uszoda helyén 
megépül  egy  ugyancsak  termál,  welness,  élményfürdő,  illetve  sportuszoda  rész,  és  a 
Tiszaligetben  úgyszintén,  akkor  már  lesz  két  konkurens  fürdő  létesítmény  a  városban. 
Véleménye szerint ez nem baj, hiszen az ilyen fürdők több helyen, a Dunántúlon is versengenek 
egymással. 

Szalay Ferenc egyetértett Radócz Zoltánnal abban, hogy ide csak olyan létesítményt  szabad 
tervezni,  építeni,  ami  máshol  nincs.  Fontosnak tartja,  hogy a  város  valóban  olyan  terveket 
fogadjon el, ami Közép-Magyarországon egyedülálló, és amit máshol az országban nem igen 
találnak. A városfejlesztési bizottság módosító javaslatát elfogadta és jónak tartja. Kérte, hogy 
az előterjesztést a városfejlesztési bizottság módosító javaslatával fogadják el. 

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő 
képviselők száma 21 fő – 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot:

223/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
a Tiszaligeti Termálfürdő építészeti-műszaki tervpályázatának kiírásáról

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

1.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tervpályázatot  ír  ki  a Tiszaligeti  Termálfürdő 
építészeti - műszaki megvalósítására.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy a 
tervpályázat  Bíráló Bizottságának elnökét,  társelnökét,  szakmai titkárát,  tagjait,  szakértőit  és 
jogi szakértőjét felkérje és megbízza.

3.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  tervpályázat  és  a  díjazás  pénzügyi  fedezetét 
minimum bruttó  12.000.000.- Ft  összegben Szolnok Megyei  Jogú Város  2007.  -  2008.  évi 
költségvetésében biztosítja.
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4. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. októberi ülésén dönt a tervpályázati kiírás 
és  dokumentáció  végleges  tartalmáról,  valamint  a  tervpályázat  és  a  díjazás  pénzügyi 
fedezetének konkrét összegéről.
Határidő: 2007. október 25.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Önkormányzati Főépítész

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr.Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Önkormányzati Főépítész
Víz- és Csatornaművek Koncessziós RT.

XXIV. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő  képviselők  száma  20  fő  –  19  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

224/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
Z-122/2001. (XII.20.) sz. közgyűlési határozat
2/2002. (I.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
108/2003. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
211/2003. (IX.25.) sz. közgyűlési határozat 7. pontja
162/2004. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
267/2004. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
197/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
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198/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
199/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
200/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
201/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
202/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
264/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 5., 6. pontja
Z-94/2006. (IX.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
29/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 
32/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 5., 6., 7., 9. pontja
44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2., 3., 5. pontja
45/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.a.,b., 6. pontja
51/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz. melléklet 1-14 pontja
59/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
60/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
73/2007. (IV.12.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja
87/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 7. pontja
88/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
94/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
117/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 6., 7., 8.a., b., 12. pontja
118/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
119/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
120/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
121/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
122/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
123/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
126/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 
128/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 
136/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
137/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
139/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
140/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
142/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
144/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
156/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
157/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1., 2. pontja
160/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 6., 7., 8., 10. pontja
161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
162/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 
164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1.g., i., j., 12.e., f., 31.a., b., pontja
169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat melléklet III. fejezet 1. pontja 2.3. alpontja
171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
173/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja
178/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
181/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 
185/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 15.a., b. pontja
188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1. pontja
189/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1.c., pontja
190/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
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191/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
192/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
193/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
194/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-24/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-34/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-36/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-37/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-39/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-40/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja
Z-41/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-42/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-43/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja 
Z-44/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-46/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 1., 2. pontja
Z-47/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-49/2007. (VI.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-50/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-52/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-53/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-55/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-56/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-57/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-59/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontja
Z-60/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-61/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontja
Z-66/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontja
Z-68/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-69/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-70/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 2. pontja
Z-71/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja
Z-74/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül: 
- a Z-122/2001. (XII.20.) sz. közgyűlési határozatból a Felelős: Szalay Ferenc polgármester  
Határidő  a  lakásbérleti  szerződés  megkötésére:  2007.  július  31.  Végrehajtásában 
közreműködik: Városüzemeltetési Főosztály vezetője” szövegrészt,
- a 2/2002. (I.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 211/2003. (IX.25.) sz. közgyűlési határozat 7. pontját,
- a 197/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 198/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 199/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 200/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 201/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 202/2006. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 264/2006. (X.26.) sz. közgyűlési határozat 5., 6. pontját,
- a Z-94/2006. (IX.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját,
- a 32/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 5., 6., 7. pontját, valamint a  9. pontból  „az 
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ezzel összefüggő intézkedéseket meg kell tenni.  Határidő:  2007. június 30.  Felelős:  Dr.  
Kállai Mária alpolgármester az érintett intézmények vezetői A határozat végrehajtásában 
közreműködik: az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály koordinálásával a Polgármesteri  
Hivatal szervezeti egységei az érintett intézmények vezetői” szövegrészt,
- a 45/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat mellékletét  képező cselekvési feladatterv 1. 
Jogegyenlőség érvényesítése a.) és 6. Egészségügyi pontját,
- az 51/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- az 52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 1.sz. mellékletét képező Ütemterv 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7., 9., 11. pontját,
- az 59/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
-  a  73/2007.  (IV.12.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  pontjából  az  „és  a  Közgyűlés  
felhatalmazást  ad  a  polgármesternek  az  ehhez  kapcsolódó  valamennyi  dokumentum 
aláírására.  Határidő:  2007. június 30.  Felelős:  Szalay Ferenc polgármester  A határozat  
végrehajtásában közreműködik: az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a 87/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 7. pontját, 
- a 94/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 117/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 7., 8.a. és 12. pontját,
- a 118/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 119/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 120/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 121/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 122/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 123/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
-  a  126/2007.  (V.31.)  sz.  közgyűlési  határozatból  a  „Határidő:   a  közhasznú  jelentés  
közzétételére: 2007. június 30.  Felelős:  Farkasházi István, ügyvezető igazgató  A feladat  
végrehajtásában közreműködik: Humán, Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásában a  
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a 128/2007. (V.31.) sz. közgyűlési  határozatból a   „Határidő a közhasznúsági jelentés  
közzétételére:  2007.  június  30.  Felelős:  Juhász  Gyuláné  ügyvezető  igazgató  
Végrehajtásban  közreműködik: Városüzemeltetési  Osztály  koordinálásában  a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a 136/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a 137/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 139/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 140/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 142/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 144/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a 156/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
-  a  157/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  pontjából  „és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2007. június 30. Felelős: Szalay 
Ferenc  polgármester   A  határozat  végrehajtásában  közreműködik: Humán  és  
Városfejlesztési Igazgatóság koordinálásban a polgármesteri hivatal szervezeti egységei” 
szövegrészt, valamint a 2. pontját,
- a 160/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 6., 7., 8. pontját,
- a 161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
-  a  162/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozatból  az „és  felhatalmazza  Szalay  Ferenc 
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Felelős: Szalay Ferenc polgármester  
Határidő:  2007.  június  30.  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik:  Műszaki  
Igazgatóság koordinálásában Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a 164/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
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- a 166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1.g., 1.i., 1.j., 12.e., 12.f., 31.a., 31.b., pontját,
- a 169/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat mellékletének III/1/2.3. pontját,
- a 171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 173/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából az „és felhatalmazza a polgár-
mestert az együttműködési megállapodás aláírására.  Határidő:  2007. június 30.  Felelős: 
Szalay  Ferenc  polgármester  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik:   Műszaki  
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a 178/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 181/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozatot,
- a 185/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 15.a., 15.b., pontját,
- a 188/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából a  „valamint felhatalmazza a 
polgármestert  a  határozat  1.  számú  mellékletét  képező  szerződés  aláírására.  Felelős:  
Szalay Ferenc polgármester  Határidő:  2007. augusztus 31.  A határozat végrehajtásában 
közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti  
egységei” szövegrészt,
- a 190/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a 191/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a 192/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a 193/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a 194/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját, 
- a Z-24/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a Z-34/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-36/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a Z-37/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a Z-39/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-40/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. pontját,
- a Z-41/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2., pontját és a határozatból a „Határidő:  
2007.  június  30.,  és  folyamatos,  Felelős:  Szalay  Ferenc  polgármester  és  Dr.  Szakali  
Erzsébet jegyző” szövegrészt,
- a Z-42/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-43/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-44/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
-  a  Z-46/2007.  (V.31.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  pontjából  a  „A meghosszabbításról  a  
pályázót értesíteni kell.  Határidő: 2007. június 4.  Felelős: Szalay Ferenc polgármester A 
határozat végrehajtásában közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásában a PH.  
szervezeti egységei” szövegrészt,
- a Z-46/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a  „A módosításról a pályázót  
értesíteni kell” valamint Határidő: 2007. június 4. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A 
határozat végrehajtásában közreműködik: Műszaki Igazgatóság koordinálásában a PH.  
szervezeti egységei” szövegrészt,
- a Z-47/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a Z-49/2007. (VI.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a Z-50/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
- a Z-52/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-55/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-56/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjából a  „határozat mellékletét képező 
licitfelhívás közzétételére, valamint”  és a Határidő a licitfelhívás közzétételére: 2007. július  
15.  Felelős:  Szalay  Ferenc  polgármester.  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik: a  
Műszaki  Igazgatóság  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  egységei” 
szövegrészt,
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- a Z-57/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a „Határidő a pályázati felhívás  
közzétételére: A  11144  hrsz-ú  földrészletre  vonatkozó  telekalakítás  Szolnoki  Körzeti  
Földhivatalnál történő átvezetését követően, azonnal Felelős: Szalay Ferenc polgármester A 
határozat  végrehajtásában  közreműködik: Műszaki  Igazgatóság  koordinálásában  a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a Z-59/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 5. pontjából a „Határidő a pályázati felhívás  
közzétételére: -  a  19603/3  hrsz-ú  földrészletre  vonatkozó  telekalakítás  Szolnoki  Körzeti  
Földhivatalnál történő átvezetését követően, azonnal Felelős: Szalay Ferenc polgármester A 
határozat  végrehajtásában  közreműködik:  Műszaki  Igazgatóság  koordinálásában 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a Z-60/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 3. pontjából a „Határidő a pályázati felhívás  
közzétételére: 2007.  június  30-ig,  Felelős:  Szalay  Ferenc  polgármester  A  határozat  
végrehajtásában  közreműködik:  Műszaki  Igazgatóság  Vagyongazdálkodási  Osztály” 
szövegrészt,
-  a  Z-61/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  2.  pontjából  a  „és  felhatalmazza  a 
polgármestert  annak  aláírására”,  valamint „Határidő:  2007.  július  13.  Felelős:  Szalay 
Ferenc polgármester  A határozat  végrehajtásában közreműködik:   a  Vagyongazdálkodási  
Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”  szövegrészt,
-  a  Z-61/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából  a  „és  felhatalmazza  a 
polgármestert  annak  aláírására” valamint  a  „Határidő:  2007.  július  20.  Felelős:  Szalay 
Ferenc  polgármester  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik: a  Vagyongazdálkodási  
Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
- a Z-66/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját,
- a Z-68/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,
- a Z-69/2007. (VII.12.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,
-  a  Z-70/2007.  (VII.12.)  sz.  közgyűlési  határozat  2.  pontjából  a  „Felhatalmazza  a 
Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására” 
valamint  „Határidő  a  pályázati  felhívás  közzétételére:  2007.  július  16.  Felelős:  Szalay 
Ferenc  polgármester  A  határozat  végrehajtásában  közreműködik:   Műszaki  Igazgatóság 
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei”  szövegrészt,
-  a  Z-71/2007.  (VII.12.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából  a  „Határidő  a  licitfelhívás  
közzétételére:  2007.  augusztus  21.  Felelős:  Szalay  Ferenc  polgármester  A  határozat  
végrehajtásában  közreműködik: a  Műszaki  Igazgatóság koordinálásában  a  Polgármesteri  
Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
-  a  Z-74/2007.  (VII.12.)  sz.  közgyűlési  határozat  „Felelős:  Szalay  Ferenc  polgármester  
Határidő:  a  lakásbérleti  szerződés  megkötésére  2007.  augusztus  31.  A  határozat  
végrehajtásában  közreműködik: A  Szociális  Támogatások  Osztálya  koordinálásában  a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt
hatályon kívül helyezi.

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

Határozatok száma: Új határidő:
108/2003.  (IV.24.)  sz.  közgyűlési  határozat  3. 
pont

2008. január 31.

162/2004.  (VI.24.)  sz.  közgyűlési  határozat  4. 
pont

2008. március 31.

151



267/2004.  (XI.25.)  sz.  közgyűlési  határozat  2. 
pont

2007. november 30.

29/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat 2007. november 30.
44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 5. pont 2008. augusztus 31.

45/2007.  (III.29.)  sz.  közgyűlési  határozat 
mellékletében az 1.,b. pont

2007. december 31.

52/2007.  (III.29.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.sz. 
mellékletét  képező Ütemterv 8.,  10.,12.,  13.,  14. 
pont

2007. szeptember 30.

60/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 4. pont 2007. október 1.
88/2007. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2007. október 31.
117/2007. (V.31.) sz. közgyűlési határozat 6. pont 2007. szeptember 30.
117/2007.  (V.31.)  sz.  közgyűlési  határozat  8.b. 
pont

2007. december 31.

160/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  10. 
pont

2008. március 31.

172/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2007. december 31.
189/2007. (VIII.28.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.c. 
pont

2008. január 31.

Z-53/2007.  (VI.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  2. 
pont

2007. szeptember 30.

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 két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

K é r d é s:

Radócz  Zoltán  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletének  2.  oldalán  a  kistérségi  projektlista 
dátumaként  2007.  február  szerepel.  Ezzel  a  projektlistával  nem ért  egyet,  a  benne szereplő 
projektekre egyenként fog megnyílni a pályázati lehetőség. Véleménye szerint a Polgármester 
által említett középiskolák nem szerepelnek a listában. A listában a projektek iránymutatásként 
szerepelnek, azonban ha a közgyűlés ezt az előterjesztést jelenlegi formájában jóváhagyja, ezzel 
véglegesíti  a  projektlistát.  Érdeklődött,  hogy  a  lista  megküldési  dátuma  miért  szerepel 
pontatlanul az előterjesztésben, hiszen azt 2007. májusában állították össze. 
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Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy változtak a pontok, de ezek a projektek most is ott 
vannak a  régiónál,  ez került  kiegészítésre  Szolnok városéval.  3 milliárd  forint  értékben a  3 
megyei  jogú  városnak  ki  kellett  egészíteni.  Az  pontosan  látható,  hogy  a  kistérség  miben 
egyezett  meg,  és emlékezni  lehet  arra,  hogy mit  nem fogadott  el  a régió,  de legalább most 
mindenki láthatja, hogy mi az amiből kiindultak, egyébként elsősorban szociális, egészségügyi 
és oktatási programok vannak benne.

V é l e m é n y:

Radócz Zoltán nem azt kifogásolta, hogy ez egy rossz anyag, hanem azt mondta több milliárd 
forint van felosztva, melynek kialakulásáról Szolnok város még nem egyeztetett. Emlékeztetett 
rá, hogy a napirend előtti kérdésnél is tájékoztatott arról, hogy oktatási nevelési intézmények 
fejlesztésére  nem  csak  a  régióhoz  lehet  majd  pályázni.  Már  most  megnyílt  az  az  ablak, 
amelyben a KEOB keretében pályázni lehet. Szerinte szakmailag a szociális része nagyon jól 
előkészített,  viszont  az oktatási  részbe  az utolsó  pillanatba  kellett  projekteket  beleilleszteni. 
Külön előterjesztésben szívesen fogadná az anyagot, de így tudomásulvétel végett nem tudja 
elfogadni.  Véleménye  szerint  még  egyszer  egyeztetni  kellene,  melyek  azok amiket  vállal  a 
város, és hogy a KEOB irányába indít el minél előbb, és melyek azok melyeket a régió felé. 
Ebben az esetben, ha a város a régióban nem kapna elég támogatást, még lenne más lehetőség 
is.  Elmondta,  hogy a XXI. század iskolájának keretében 4 helyre lehet  majd pályázni.  Úgy 
kellene ezeket a pályázatokat megtenni, hogy a lehető legcélszerűbb legyen Szolnoknak. 

Szalay  Ferenc elmondta,  hogy  az  igazgatók  is  pontosan  tudják,  hogyan  lehet  a  jövőben 
pályázni a területeken, és azt is tudják, hogy önerőben milyen lehetőségei vannak a városnak. 
Ismertette, hogy megyei jogú városok részére 6 évre, 4 milliárd forint „város rehabilitációs” 
programra van lehetőség, melyben Szolnok is elég komoly programokat tud megvalósítani. A 
javaslatokat  minden  hónapban  a  közgyűlés  elé  fogják  terjeszteni.  Leszögezte,  hogy  a 
tájékoztatást  jelenleg  nem  lehet  módosítani.  Kérte  a  határozati  javaslat  első  pontjának 
következők  szerinti  módosítását,  kiegészítését:  „Tudomásul  veszi  a  két  ülés  között  tett 
fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót, valamint a 2007. évi költségvetési 
bevételeinek és kiadásainak I. – VIII. havi teljesítését.” Kérte, hogy a módosítással szavazzanak 
az előterjesztésről.

Megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő 
képviselők  száma  20  fő  –  15  igen  szavazattal,  1  ellenszavazat  mellett,  4  tartózkodással 
meghozta a következő határozatot:

225/2007. (IX.27.) 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,  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvény 141.  §  (2) 
bekezdés m.)  pontja,  valamint a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR. rendelet alapján az alábbi határozatot 
hozza: 

1./ Tudomásul  veszi  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  tárgyalásokról  szóló 
tájékoztatót,  valamint  a  2007.  évi  költségvetési  bevételeinek  és  kiadásainak  I-VIII.  havi 
teljesítését. 
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2./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  1,  2.  számú mellékleteit  képező 
szerződéseket  a  települési  önkormányzati  feladat  ellátásáról  szóló  keretszerződés 
jóváhagyásáról  szóló  31/2007.  (II.22.)  sz.  közgyűlési  határozat  6.  számú  melléklete 
függelékének kiegészítéseként jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra. 

3./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  3,  4.  számú mellékleteit  képező 
szerződéseket  a  közfeladat  ellátásáról  szóló  keretszerződés  jóváhagyásáról  szóló  299/2006. 
(XII.14.) sz. közgyűlési határozat mellékletének kiegészítéseként jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírásukra. 

4./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozat  5-10.  számú mellékleteit  képező 
szerződések megkötését jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra. 

5./ A  Közgyűlés  a  Városgazdálkodási  Bizottság  kezdeményezésére  tekintettel,  a  20/2007. 
(I.25.) sz. közgyűlési határozat mellékletének - a „Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. által 
nyújtott szolgáltatások ellenőrzése” tárgyú - 11. 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
  A határozattal érintettek a Polgármesteri Hivatal igazgatói által

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

A keretszerződés 6. sz. mellékletének ……… sz. függeléke

MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS

amely  létrejött  egyrészről  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (5000  Szolnok, 
Kossuth tér 9. sz.)
adószám: 15408930-2-16
bankszámlaszám: 11745004-15408930
képviseletében eljáró Szalay Ferenc polgármester, mint Megbízó, 

másrészről a Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft.  (5000 Szolnok, Jókai út 3. sz.)
cégjegyzékszám:  16-09-002591
adószám:  11265296-2-16
bankszámlaszám: 11745004-20072313
képviseletében  eljáró  Andrási  Imre ügyvezető  igazgató,  mint  Megbízott között,  az  alábbi 
időpontban és feltételek mellett:

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízó megbízza Megbízottat, a 31/2007.(II.22.) sz. 
közgyűlési határozattal létrehozott, a Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló, a felek 
között  2007.  február  28-án  létrejött  Keretszerződés  alapján,  az  alábbi  műszaki  ellenőrzési 
feladat ellátásával, mely megbízást a Megbízott elfogadja:
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Szolnok,  Thököly  u.  7.  sz.  alatti,  fogyatékosok  számára  felépítendő  lakóotthon 
kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése

2.) Megbízottat az 1.) pontban meghatározott műszaki ellenőri tevékenység ellátásáért az alábbi 
megbízási díj illeti meg:

Megbízási díj: 1.600.000. Ft
ÁFA  20 %: 320.000. Ft
Fizetendő összesen: 1.920.000. Ft

Megbízott  részére  a  megbízási  díj  a  teljesítés  napján  esedékes,  melyet  2  példány  számla 
ellenében, a megbízó 15 napos átutalási határidővel fizet meg megbízott részére.

3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízót 
évi 12 % késedelmi díj,  időarányos része,  a Megbízó számla kifizetési  késedelme esetén,  a 
Megbízottat évi 12 % kamat, időarányos része illeti meg, a bruttó számlaértékre vetítve.

4.)  A  megbízási  szerződés  teljesítése  a  megbízási  szerződés  aláírását  követő  időpontjától 
kezdődik,  határideje  pedig  azonos  a  megrendelő  által  megkötött,  kivitelezési  vállalkozási 
szerződésekben megjelölt határidejével, amelynek végső határideje várhatóan 2008. június 30.
Megbízott a vállalkozói teljesítést követően, 30 napon belül a megbízás teljesítéséről elszámol a 
megbízóval.

5.)  Megbízott  feladata  a  megbízó  érdekeinek  képviselete  a  beruházásban  résztvevő 
szervezeteknél, ennek során nevesített feladatai:

- A külön jogszabályban meghatározott műszaki ellenőri feladatok ellátása
- A munkaterület átadása a vállalkozónak.
- Építési naplóbejegyzésekkel a Megrendelő Önkormányzat érdekeinek képviselete.
-  A  tervdokumentációban,  a  vállalkozási  szerződésben,  hatósági  és  műszaki 
előírásokban foglalt követelmények teljesítésének ellenőrzése.
- Az észlelt hibák, hiányosságok észrevételezése az építési naplóba.
- Eltakarásra kerülő munkák eltakarás előtti ellenőrzése.
- A beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
-  Az  átalányárat  megalapozó  tételes  költségvetés  szerinti  munkák  elkészültének 
szakszerű ellenőrzése és igazolása.
-  Pótmunka  igény  esetén  a  szükséges  szerződésmódosítás  kezdeményezése, 
előkészítése.
-  A  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  megszervezése,  lebonyolítása,  jegyzőkönyv 
elkészítése.
- Hiánypótlási munka esetén a hiánypótlási munkák átvétele.
- A kivitelezői teljesítés igazolása.
- Aktiválási alapadatok kimutatása
- Kivitelezői számla igazolása

6.)  Megbízott  kijelenti,  hogy a  teljesítés  során  eljárásra  jogosult  képviselői,  akik  az  építési 
műszaki  ellenőri,  valamint  a felelős  műszaki  vezetői  szakmagyakorlási  jogosultság részletes 
szabályairól  244/2006.  (XII.  5.)  Korm.   rendeletben  előírt  képesítéssel  rendelkeznek,  és 
szerepelnek a műszaki ellenőri névjegyzékben a következők:

Andrási Imre, ügyvez. Igazgató Tel: 56/510-430 Müe-É-I-SZ (É) M-16-1157
Müe-É-I-SZ (M) M-16-1141

Popovics János műsz.vez. Tel: 56/510-432 Müe-É-II-SZ (É) M-16-1143
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Pálszabó András műsz. vez.h. Tel: 56/510-432 Müe-É-II-SZ (É) M-16-1142

7.)  Szerződő felek  megállapodnak,  hogy amennyiben  a  teljesítés  időszakában  a  Megbízó  a 
megbízást visszavonja, vagy bármilyen külső ok miatt a Megbízott teljesítése lehetetlenné válik, 
a Megbízott a részarányos teljesítést jogosult Megbízónak leszámlázni.

8.)  Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  a  jelen  szerződés  módosítása,  kiegészítése  csak 
mindkét fél akarategyezősége mellett, írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával történhet.

9.)  Szerződő  felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  szerződés  teljesítése  érdekében 
együttműködnek.  Vitás  kérdéseiket  tárgyalások  útján  kísérlik  meg  rendezni,  ennek 
eredménytelensége, jogvitájuk esetén a Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki.

Szolnok, 2007. szeptember ……. Szolnok, 2007. szeptember …….

Szalay Ferenc Andrási Imre
polgármester ügyvezető igazgató

Megbízó megbízott

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

A keretszerződés 6. sz. mellékletének ……… sz. függeléke

MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS

amely  létrejött  egyrészről  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (5000  Szolnok, 
Kossuth tér 9. sz.)
adószám: 15408930-2-16
bankszámlaszám: 11745004-15408930
képviseletében eljáró Szalay Ferenc polgármester, mint Megbízó, 

másrészről a Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft.  (5000 Szolnok, Jókai út 3. sz.)
cégjegyzékszám: 16-09-002591
adószám: 11265296-2-16
bankszámlaszám: 11745004-20072313
képviseletében  eljáró  Andrási  Imre ügyvezető  igazgató,  mint  Megbízott között,  az  alábbi 
időpontban és feltételek mellett:

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízó megbízza Megbízottat, a 31/2007.(II.22.) sz. 
közgyűlési határozattal létrehozott, a Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló, a felek 
között  2007.  február  28-án  létrejött  Keretszerződés  alapján,  az  alábbi  műszaki  ellenőrzési 
feladat ellátásával, mely megbízást a Megbízott elfogadja:

Szolnok,   1.)   Bimbó úti ivóvíz vezeték rekonstrukciója
    2.)   Kőrösi úti (Temető út – Lomb u. közötti) ivóvíz vezeték rekonstrukciója

kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése
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2.) Megbízottat az 1.) pontban meghatározott műszaki ellenőri tevékenység ellátásáért az alábbi 
megbízási díj illeti meg:

Megbízási díj: 1.000.000.- Ft
ÁFA  20 %: 200.000.- Ft
Fizetendő összesen: 1.200.000.- Ft

Megbízott  részére  a  megbízási  díj  a  teljesítés  napján  esedékes,  melyet  2  példány  számla 
ellenében, a megbízó 15 napos átutalási határidővel fizet meg megbízott részére.

3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízót 
évi 12 % késedelmi díj,  időarányos része,  a Megbízó számla kifizetési  késedelme esetén,  a 
Megbízottat évi 12 % kamat, időarányos része illeti meg, a bruttó számlaértékre vetítve.

4.)  A  megbízási  szerződés  teljesítése  a  megbízási  szerződés  aláírását  követő  időpontjától 
kezdődik,  határideje  pedig  azonos  a  megrendelő  által  megkötött,  kivitelezési  vállalkozási 
szerződésekben megjelölt határidejével, amelynek végső határideje várhatóan 2007. december 
31.
Megbízott a vállalkozói teljesítést követően, 30 napon belül a megbízás teljesítéséről elszámol a 
megbízóval.

5.)  Megbízott  feladata  a  megbízó  érdekeinek  képviselete  a  beruházásban  résztvevő 
szervezeteknél, ennek során nevesített feladatai:

- A külön jogszabályban meghatározott műszaki ellenőri feladatok ellátása
- A munkaterület átadása a vállalkozónak.
- Építési naplóbejegyzésekkel a Megrendelő Önkormányzat érdekeinek képviselete.
-  A  tervdokumentációban,  a  vállalkozási  szerződésben,  hatósági  és  műszaki 
előírásokban foglalt követelmények teljesítésének ellenőrzése.
- Az észlelt hibák, hiányosságok észrevételezése az építési naplóba.
- Eltakarásra kerülő munkák eltakarás előtti ellenőrzése.
- A beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
-  Az  átalányárat  megalapozó  tételes  költségvetés  szerinti  munkák  elkészültének 
szakszerű ellenőrzése és igazolása.
-  Pótmunka  igény  esetén  a  szükséges  szerződésmódosítás  kezdeményezése, 
előkészítése.
-  A  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  megszervezése,  lebonyolítása,  jegyzőkönyv 
elkészítése.
- Hiánypótlási munka esetén a hiánypótlási munkák átvétele.
- A kivitelezői teljesítés igazolása.
- Aktiválási alapadatok kimutatása
- Kivitelezői számla igazolása

6.)  Megbízott  kijelenti,  hogy a  teljesítés  során  eljárásra  jogosult  képviselői,  akik  az  építési 
műszaki  ellenőri,  valamint  a felelős  műszaki  vezetői  szakmagyakorlási  jogosultság részletes 
szabályairól  244/2006.  (XII.  5.)  Korm.   rendeletben  előírt  képesítéssel  rendelkeznek,  és 
szerepelnek a műszaki ellenőri névjegyzékben a következők:

Andrási Imre, ügyvez. igazgató Tel: 56/510-430 Müe-É-I-SZ (É) M-16-1157
Müe-É-I-SZ (M) M-16-1141

Popovics János műsz.vez. Tel: 56/510-432 Müe-É-II-SZ (É) M-16-1143
Pálszabó András műsz. vez.h. Tel: 56/510-432 Müe-É-II-SZ (É) M-16-1142
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7.)  Szerződő felek  megállapodnak,  hogy amennyiben  a  teljesítés  időszakában  a  Megbízó  a 
megbízást visszavonja, vagy bármilyen külső ok miatt a Megbízott teljesítése lehetetlenné válik, 
a Megbízott a részarányos teljesítést jogosult Megbízónak leszámlázni.

8.)  Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  a  jelen  szerződés  módosítása,  kiegészítése  csak 
mindkét fél akarategyezősége mellett, írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával történhet.

9.)  Szerződő  felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  szerződés  teljesítése  érdekében 
együttműködnek.  Vitás  kérdéseiket  tárgyalások  útján  kísérlik  meg  rendezni,  ennek 
eredménytelensége, jogvitájuk esetén a Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki.

Szolnok, 2007. szeptember ……. Szolnok, 2007. szeptember …….

Szalay Ferenc Andrási Imre
polgármester ügyvezető igazgató

Megbízó megbízott

a 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁRKOK, CSATORNÁK, ÉS MŰTÁRGYAIK
TISZTÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI SZERZŐDÉS

mely  létrejött  egyrészről  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (5000  Szolnok, 
Kossuth tér  9.)  képviseletében Szalay Ferenc polgármester,  mint  Megrendelő (továbbiakban 
Önkormányzat) 

másrészről  a  „Munkalehetőség  a Jövőért”  Szolnok  Közhasznú Társaság (5000 Szolnok, 
Kossuth  tér  1.)  képviseletében  Juhász  Gyuláné  ügyvezető  igazgató,  mint  Vállalkozó 
(továbbiakban Vállalkozó)
együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük - 2006. decemberében - a közfeladatok lehető 
leggazdaságosabb  módon  történő  megvalósítása  érdekében  keretszerződés  jött  létre  a 
„közfeladat ellátásáról” (továbbiakban: keretszerződés). A keretszerződés II. 1.) pontja alapján 
a Szerződő Felek 2007. évre vonatkozóan az alábbi szerződést kötik:

1.      Vállalkozó vállalja a 2007. január 01 - 2007. december 31. időszakban – Önkormányzat 
kezelésében  lévő  -  csapadékvíz  elvezető  árkok,  csatornák,  és  műtárgyaik  tisztítását. 
Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  1.,  2.  és  3.  pontban  meghatározott 
tevékenységért fizetendő vállalkozói díj mindösszesen nem haladhatja meg a bruttó 2 500 
000 Ft-ot.

2.      Vállalkozó a fűkaszálást a szerződés 1. sz. melléklete szerinti vállalkozói díjért végzi el. Az 
1.  számú  mellékletben  nem  szereplő  területek  fűkaszálása  egyedi  megrendelés  alapján 
történik. A megrendelés tartalmazza az elvégzendő feladatot és annak határidejét, a terület 
nagyságát és helyszínét.

3.      A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 1.  pontban meghatározott 
csapadékvíz  elvezető  árkokból,  csatornákból,  átereszekből  a  bennük  lévő  hulladékot 
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összegyűjti, elszállítja és az erre kijelölt hulladékválogatón elhelyezi, melyekért tonnánként 
16.600,- Ft + Áfa, azaz tizenhatezerhatszáz forint + Áfa vállalkozói díj illeti meg. 

4.      Az Önkormányzat a benyújtott – teljesítését igazolt,  az Önkormányzat által elfogadott – 
számlák  ellenértékét  a  kézhezvételt  követő  30  napon  belül  átutalással  egyenlíti  ki  a 
Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10404508-45021266-0000000 számú 
számlára.  Késedelmes  fizetés  esetén  a  Vállalkozó  jogosult  a  Ptk-ban  meghatározott 
késedelmi kamat érvényesítésére.

5.      A szerződés 1.,  2. és 3. pontja szerinti feladatok végrehajtásának konkrét időpontját,  az 
alkalmazandó technológiát- a vonatkozó előírások figyelembe vételével – az Önkormányzat 
határozza  meg,  melyet  az  Önkormányzat  -  a  feladatok  végrehajtását  megelőző  legalább 
négy nappal korábban - írásban köteles közölni a Vállalkozóval. A Szerződő Felek képviselői 
az  egyes  munkák  előtt  személyesen  is  egyeztethetnek.  Önkormányzatot  jelen  szerződésben 
meghatározott feladatok ellátása során Csikós Sándor osztályvezető és Radeczki Viktor vezető 
tanácsos képviseli.

6.      A  szerződés  1.,  2. és 3. pontja  szerinti  munkák, illetve kiegészítő tevékenységek során 
messzemenően  figyelembe  kell  venni  minden  hivatalos  biztonsági  és  munkavédelmi, 
környezetvédelmi előírásokat, a vonatkozó jogszabályt, valamint a lakosság egészségének és az 
élő  környezet  épségének  a  lehetőségek  szerinti  maximális  védelmét.  Ezek  megtartása  és 
megtartatása a Vállalkozó feladata.

7.      A teljesítés során a Vállalkozó csak érvényes engedéllyel, illetve alkalmassági bizonyítvánnyal 
rendelkező anyagokat és eszközöket alkalmazhat, és köteles munkáját a hatályos jogszabályok 
betartásával végezni. A feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök, anyagok biztosítása  a 
Vállalkozó kötelezettsége.

8.      A  munkavégzés  során  a  munkavédelem  megszervezése,  az  egészségügyi  rendszabályok 
megtartása és megtartatása a Vállalkozó feladata, így különösen -  a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti -  a tevékenysége gyakorlása 
során  keletkező  hulladék  gyűjtéséről,  hasznosításról  vagy  ártalmatlanításáról  történő 
gondoskodási  kötelezettség.  A munkabaleset-  és  környezetvédelmi  előírások  stb.  be nem 
tartásából eredő károkért a Vállalkozó felel.

9.      A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés  1.,  2.  és  3.  pontja szerinti 
feladatok szakszerű, hatékony végrehajtását minden munka után, illetve a munkálatok során 
folyamatosan  az  5.  pontban  megnevezettek  ellenőrzik,  az  előírásoknak  megfelelően. 
Önkormányzat képviseletében a teljesítés igazolására jogosult Csikós Sándor osztályvezető, 
és Radeczki Viktor vezető tanácsos, a Vállalkozó képviseletében Lázár Imre munkavezető.

10.  Az ellenőrzésekre vonatkozó észrevételekről, és az elvégzett munkáról Vállalkozó köteles 
munka naplót vezetni.

11.  Hibás  teljesítés  esetén  a  Vállalkozó  köteles  a  nem megfelelő  minőségben  teljesített 
szolgáltatást az Önkormányzat felhívását követően - külön költség felszámítása nélkül - 
haladéktalanul ismételten elvégezni I. osztályú minőségben.

12.  A Vállalkozó vállalja, hogy
-  ha  a  szerződést  nem  teljesíti,  a  vállalkozói  díj  10  %-ának  megfelelő  mértékű 

meghiúsulási kötbért,
-  ha  saját  hibájából  késedelmesen  teljesít,  napi  10.000 Ft  késedelmi  kötbért  fizet  az 
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Önkormányzat számára.

13.  A  Vállalkozó  késedelmes  teljesítése  esetén  az  Önkormányzat  a  késedelmes  teljesítés 
arányának alapján kiszámítandó kötbér összegét jogosult a kötbérigény felmerülését követő 
első  esedékessé  váló  számlában  feltüntetett  vállalkozói  díj  összegéből  a  számviteli 
szabályok betartása mellett visszatartani.

14.  A  Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  a  kötbérigény  az  arra  okot  adó  esemény 
bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
-         Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
-         Az  Önkormányzat  a  teljesítési  határidő  utolsó  napját  követő  30  napot  meghaladó 

késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását.  A 
meghiúsulási  kötbér  a  teljesítés  meghiúsulását  megállapító  egyoldalú  nyilatkozat 
közlésével válik esedékessé.

15.  A Szerződő Felek  megállapodnak  abban,  hogy a  késedelmes  teljesítés  esetén  fizetendő 
kötbér számlában kerül érvényesítésre. Az Önkormányzat késedelme illetve mulasztása a 
Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

16.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a határozott idő elteltével, 
azaz 2007. december 31-i hatállyal szűnik meg.

17.  Jelen  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben a  Polgári  Törvénykönyv,  valamint  a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18.  A  Szerződő  Felek  a  fenti  szerződést  elolvasták,  közösen  értelmezték  és  azt,  mint 
akaratukkal mindenben egyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták.

2007. 

Szolnok Megyei Jogú Város „Munkalehetőség a Jövőért”
Önkormányzata Szolnok Kht.

FŰKASZÁLÁSI MUNKÁK

Terület megnevezése
Feladat 

gyakorisága
Vállalkozói díj (Ft/

m2 + ÁFA)

1. Széchenyi övárok
1. alkalom 12

további alkalmak 10

2. Sárkány úti csatorna
1. alkalom 14

további alkalmak 10

3. Juhász belvízcsatorna
1. alkalom 18

további alkalmak 12
4. Júlia úti csatorna alkalmanként 12

160



5. Görbeéri csatorna 

a)      Kültéri szakasz alkalmanként 10
b)      Gyökér út – Himba út közötti 

szakasza
alkalmanként 17

c)      Tüske út- Motor út közötti szakasza
d)      Törteli út- Méhész út közötti szakasza
e)      Csaba út- Méhész út közötti szakasza

alkalmanként 17

f)        Tószegi úti szakasza alkalmanként 19,5

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 4. sz. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely  létrejött  egyrészről  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (5000  Szolnok, 
Kossuth  tér  9.)  mint  megrendelő  képviseletében  Szalay  Ferenc  polgármester  (továbbiakban 
Megrendelő), adószáma: 15408930-2-16, másrészről a "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok 
Közhasznú Társaság (Szolnok,  Kossuth tér  1.)  adószáma:  20313720-2-16,  mint  vállalkozó 
képviseletében  Juhász  Gyuláné  ügyvezető  igazgató  (továbbiakban:  Vállalkozó)  között  az 
alábbiak szerint:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő képviselőjével történt előzetes 
helyszíni szemle  és területfelmérés alapján 2007.évben a szerződés 1. számú mellékletében 
szereplő önkormányzati  területek parlagfűírtási,  valamint  egyéb allergén gyomok gépi-,  kézi 
kaszálás munkálatait.

2. A területek gyommentesítése az allergén növények fokozott irtásával történik.

3. A munkák megkezdésének ideje: 2007. július 20.
A munkák  befejezésének ideje: 2007. augusztus 15.

4. A munkák  ellenőre, teljesítés igazolására jogosult :

Csikós Sándor osztályvezető és Pálinkásné Hürkecz Katalin városi kertész
Vállalkozó helyszíni képviselője:   Takács Mihály műszaki koordinátor

5. A szolgáltatás díja összesen ( a megrendelt területekre):  bruttó 3.870.482.-Ft ., azaz bruttó 
hárommillió-nyolcszázhetvenezer-négyszáznyolcvankettő forint. 
A munkanemek egységre jutó díjainak összegét a 1. számú melléklet tartalmazza.

6.  A számla  benyújtása,  az  erre  a  feladatra  külön vezetett  munkanapló,  és  felmérési  napló 
leigazolása után történik. Fizetés átutalással 8 napos határidővel a Vállalkozó Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt.-nél vezetett 10404508-45021266 számú számlájára.

7. A Vállalkozó vállalja , hogy a megfelelő létszámot , eszközöket szükség szerint biztosítja, a 
munkát a kiírt határidőre , I. osztályú minőségben elvégzi.

8.  A  szerződés  módosítását  és  felmondását  mindkét   szerződő  fél  kezdeményezheti,  a 
Megrendelő illetve a Vállalkozó  a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatát 30 napos 
felmondási idővel írásban köteles a Vállalkozó ill. a megrendelő részére eljuttatni.
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A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

9. Vitás kérdésekben a a felek a Szolnoki Városi Bíróság illetékességében állapodnak meg.

10.  Felek  a  szerződést  áttanulmányozták  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
egyezőt helybenhagyólag aláírták.

11. Jelen szerződés az 1. számú melléklettel érvényes.

Szolnok, 2007. 

Megrendelő Vállalkozó

1. sz. melléklet

TERÜLETI KIMUTATÁS

- Tenyőszigeti telkek 21947 m2

- Tenyőszigeti horgász versenypályához vezető út két oldala és vége 5000 m2

- Szandaszőlős szelektívhulladék gyűjtők környéke/ Karinthy úti sarok/ 1500 m2

- Szolnok Széchenyi lakótelep – OMW kúttal szemben lévő önkormányzati terület 1500 m2

- Nagysándor József út, kerékpárút két oldala 4500 m2

- Városmajor út vége, garázsok mögött 3000 m2

- Praktiker, OBI, Cora mögötti terület 10000 m2

- OBI-hoz vezető út közepén lévő sziget 500 m2

- Bimbó út – Liliom úti sarok 3000 m2

- Sebestyén Gyula krt Városi Rendőrség előtti terület 3000 m2

- Cora parkerdő (vízgyűjtő déli része és a visszavezető út és árok szél) 7000 m2

- Praktiker, Cora, OBI mögötti terület útkanyarulat mindkét oldaon 4000 m2

- Sashalmi út 27. telek és útszél 3000 m2

- Szinnyei Merse Pál – Paál László úti sarok, telek és útszélek 4000 m2

- Kőrösi út – Béke úti sarok 1000 m2

- Szolnok, Kaán K. út vége a gátig 4000 m2

- Szandaszőlős Paál L. út vége, iskola – Krúdy út vége 3000 m2

- Búvár u. 21-23 – Vénusz út között 1800 m2

- Búvár út – Hangos út között 1800 m2

- Krúdy Gyula út – Nagy Lajos király út, szelektív hulladékgyűjtő környéke 1000 m2

- Seregély út 1500 m2

- Székely út vége és a felüljáró melletti terület 3000 m2

- Tücsök út – Hangya út vége a két út között 11300 m2
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- Szántó krt. – Szatmári autókereskedés mögött 1500 m2

- Vadász út vége és a játszótér 1500 m2

- Gyökér út játszótér, orvosi rendelő és az útszél 2000 m2

- Barátság út, szelektív hulladékgyűjtő környéke 1000 m2

- Hótköz út (Széchenyi városrész, Nyúl utca végéig 1000 m2

- Bárány tér – Zsálya út végén 3500 m2

- Kaán Károly úti játszótér és környéke 3500 m2

- Sziget út 25. önkormányzati terület 762 m2

- Jósika út vége, Kolozsvári felüljáró mellett Székely utca 1500 m2

- Hant utca – Ipar úti saroktelek és a szelektív hulladékgyűjtő környéke 2000 m2

- Temető út – Szivattyú út – Zápor út által határolt terület 5000 m2

- Gerbera út 17.618 m2

- Abonyi út – Hajnóczy út szelektív hulladékgyűjtő környéke 1000 m2

- Szellő úti lejáró, Kertváros 1000 m2

- Vízpart krt. végén a kerékpárút feljáró a hídra (két oldala) 1000 m2

- Orosz Gy. út végétől a Nyúl út végéig a garázssor mögött árok és környéke 1000 m2

Összes terület: 145.227 m2
Négyzetméterenkénti alapdíj: 16 Ft + 20% ÁFA

Elvégzett munka bruttó összege: 2.788.358 Ft, azaz kettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer-
háromszázötvennyolc forint

Továbbá a következő területek nagygéppel történő kaszálása:
Selyem út 20.000 m2
Szolnok, Felső Szandai rét 280.590 m2

Összes terület: 300.590 m2
Négyzetméterenkénti alapdíj: 3 Ft + 20% ÁFA
Elvégzett munka bruttó összege: 1.082.124 Ft, azaz egymillió-nyolcvankétezer-
egyszázhuszonnégy forint

a 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 5. sz. melléklete 

Szám: XIII. 33575-1/2007.

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata( Szolnok, Kossuth tér 
9.  )  képviseletében  Szalay  Ferenc  polgármester  adószám:  15408930-2-16,  másrészről   a 
„Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok Közhasznú  Társaság (  Szolnok,  Kossuth  tér  1.) 
adószám: 20313720-2-16 képviseletében Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató között az alábbiak 
szerint:
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1. A megállapodás tárgya: Az Országos Tiszti Főorvos által elrendelt hőségriadó időtartama 
alatt Szolnok város területén a lakosság részére vízosztás biztosítása.

2. A Társaság feladata: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat részéről Szalay Ferenc 
polgármester utasítása alapján Szolnok város területén kijelölt körzetekben, és időpontokban a 
lakosság számára a hűtött ásványvíz kiosztása, zavartalan lebonyolítása, a fenti feladatokhoz 
szükséges létszám biztosítása.

A  Polgármesteri  Hivatal  biztosítja  a  szükséges  mennyiségben  az  ásványvizet,  műanyag 
poharakat,  melynek  költségeit  szintén  a  hivatal  fedezi,  a  Közhasznú  Társaság  biztosítja  a 
kiosztásban  résztvevő  munkavállalók  létszámát,  és  az  ásványvizek  körzetekbe  történő 
folyamatos kiszállítását.

A  Közhasznú  Társaságnak  az  ásványvíz  kiosztással  kapcsolatban  felmerült  költségeit  az 
Önkormányzat  eseti  megrendelések  alapján  benyújtott  bizonylatok,  számlák  alapján 
finanszírozza.

A  Közhasznú  Társaság  minden  egyes  elrendelt  hőségriadó  után  a  felmerülő  költségek 
fedezetére számlát nyújt be a Polgármesteri Hivatal felé.

A költségek kifizetése a számla benyújtását  követő 15 munkanapon belül átutalásra  kerül a 
Közhasznú Társaság Kereskedelmi  és Hitelbank Rt.-nél  vezetett  10404508-45021266 számú 
számlájára. 

A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 2007. július…… 

Szolnok Megyei Jogú Város „Munkalehetőség a Jövőért”
Önkormányzata Közhasznú Társaság

Szalay Ferenc polgármester Juhász Gyuláné ügyvezető igazgató

a 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 6. sz. melléklete 

Ikt. sz.: XI.                   /2007.

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay 
Ferenc polgármester ) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről:
neve: Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
címe: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
képviselője: Farkasházi István
közhasznú minősítése: közhasznú
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11993609-03302497-00000000
adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/514-575
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e-mail címe: -
mint  támogatott  között  a  2007.  Városmarketing  feladatok  terhére  biztosított  támogatási  összeg 
felhasználására.

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  támogatott  részére  a  jelen  szerződés 
alapján

2.500.000 Ft-ot,
azaz  kettőmillió-ötszázezer forintot utal át 

a „Tisza-parti Nyár 2007” 
programsorozat támogatásaként.

A támogatott kötelezi  magát arra,  hogy a rendelkezésre bocsátott  összeget  kizárólag a 
szerződésben  megjelölt  cél  megvalósítása  érdekében  használja  fel,  amennyiben  annak 
feltételei  fennállnak,  a  közbeszerzési  tv  rendelkezéseinek  alkalmazásával,  a  támogatás 
pénzügyi  elkülönítésével.  Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról 
számlamásolatokkal vagy az összeg kifizetését igazoló egyéb hiteles bizonylattal a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán

2007. szeptember 30-ig kell elszámolnia.

A  támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben  nem  tesz  eleget,  e  kötelezettségének  teljesítéséig  az  önkormányzat  a  további 
támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén  a  támogatottat  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  visszafizetési 
kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát.

A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

A szerződő felek közötti jogvita esetén a Ptk rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 2007. 

…………………………….. ………………………………..

Farkasházi István Szalay Ferenc

Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 7. sz. melléklete

Ikt.sz.: XI. 10934/2007.

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött  egyrészről  a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró 
Szalay Ferenc polgármester ) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről:

neve: Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
címe: 5000 Szolnok, Hild tér 1. 
képviselője: Farkasházi István, ügyvezető igazgató
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adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11993609-03302497
adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/514-575
mint  támogatott  között  a  Közművelődési  feladatok  –  közművelődési  rendezvények 
felhasználására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatott részére a jelen szerződés alapján
1.500.000 Ft-ot,

azaz egymillió forintot utal át 

a Tiszaparti nyár programsorozat megrendezésének támogatására.

A  támogatott  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  összeget  kizárólag  a 
szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 
fennállnak,  a  közbeszerzési  tv  rendelkezéseinek  alkalmazásával,  a  támogatás  pénzügyi 
elkülönítésével.  Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról 
számlamásolatokkal  vagy az összeg kifizetését  igazoló egyéb hiteles bizonylattal  a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán

2007. december 31-ig kell elszámolnia.

A  támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben  nem  tesz  eleget,  e  kötelezettségének  teljesítéséig  az  önkormányzat  a  további 
támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén  a  támogatottat  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  visszafizetési 
kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát.

A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

Szolnok, 2007. 

…………………………….. ………………………………..

Farkasházi István Szalay Ferenc

Ügyvezető igazgató polgármester

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 8. sz. melléklete

Ikt.sz.: XI.10934/2007.

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött  egyrészről  a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró 
Szalay Ferenc polgármester ) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről:

neve: Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
címe: 5000 Szolnok, Hild tér 1. 
képviselője: Farkasházi István, ügyvezető igazgató
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11993609-03302497
adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/514-575
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mint támogatott között a 2007. évi közművelődési feladatok – közművelődési rendezvények 
– Kodály Kórusok találkozója feladatokban biztosított összeg felhasználására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatott részére a jelen szerződés alapján
1.300.000 Ft-ot,

azaz egymillióháromszázezer forintot utal át 
az alábbi programok támogatására:

- zenei műveltségi vetélkedő lebonyolítása
- rendkívüli énekórák, ifjúsági hangversenyek megszervezése

- szakmai továbbképzés az Észak-alföldi régióban dolgozó karnagyok, ének-zene szakos 
tanárok számára

- Kodály kórusok találkozójának megrendezése
- Kodály év zárása (Magyar Kórusok Napja)

A  támogatott  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  összeget  kizárólag  a 
szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 
fennállnak,  a  közbeszerzési  tv  rendelkezéseinek  alkalmazásával,  a  támogatás  pénzügyi 
elkülönítésével.  Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról 
számlamásolatokkal  vagy az összeg kifizetését  igazoló egyéb hiteles bizonylattal  a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán

2008. május 31-ig kell elszámolnia.

A  támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben  nem  tesz  eleget,  e  kötelezettségének  teljesítéséig  az  önkormányzat  a  további 
támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén  a  támogatottat  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  visszafizetési 
kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát.

A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

Szolnok, 2007. 

…………………………….. ………………………………..

Farkasházi István Szalay Ferenc

Ügyvezető igazgató polgármester

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 9. sz. melléklete

Ikt.sz.:XI.27958    /2007.

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött  egyrészről  a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró 
Szalay Ferenc polgármester ) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről:

neve: Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
címe: 5000 Szolnok, Hild tér 1. 
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képviselője: Farkasházi István, ügyvezető igazgató
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11993609-03302497
adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/514-575
mint támogatott között a 2007. évi közművelődési feladatok – közművelődési rendezvények 
– közművelődési színterek támogatása feladatokban biztosított összeg felhasználására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatott részére a jelen szerződés alapján 
200.000 Ft-ot,

azaz kettőszázezer forintot utal át 
a Kálmán Imre emlék-operettgála megrendezésének támogatására.

A  támogatott  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  összeget  kizárólag  a 
szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 
fennállnak,  a  közbeszerzési  tv  rendelkezéseinek  alkalmazásával,  a  támogatás  pénzügyi 
elkülönítésével.  Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról 
számlamásolatokkal  vagy az összeg kifizetését  igazoló egyéb hiteles bizonylattal  a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán

2007. december 31-ig kell elszámolnia.

A  támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben  nem  tesz  eleget,  e  kötelezettségének  teljesítéséig  az  önkormányzat  a  további 
támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén  a  támogatottat  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  visszafizetési 
kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát.

A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

Szolnok, 2007. 

…………………………….. ………………………………..

Farkasházi István Szalay Ferenc

Ügyvezető igazgató polgármester

A 225/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 10. sz. melléklete

Ikt.sz.: XI.10934/2007.

S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött  egyrészről  a  Szolnok Megyei  Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró 
Szalay Ferenc polgármester ) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről:

neve: Városi Művelődési és Zenei Központ Kht.
címe: 5000 Szolnok, Hild János tér 1. 
képviselője: Farkasházi István ügyvezető igazgató
közhasznú minősítése: kiemelten közhasznú
adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11993609-03302497-00000000
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adóigazgatási azonosító száma: 18826933-2-16
telefonszáma, fax száma: 56/514-575
mint  támogatott  között  a 2007. évi Közművelődési feladatok, szervezetek támogatásában 
biztosított összeg felhasználására.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatott részére a jelen szerződés alapján
5.000.000. Ft-ot,

azaz ötmillió forintot utal át 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar működési támogatására.

A  támogatott  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  összeget  kizárólag  a 
szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 
fennállnak,  a  közbeszerzési  tv  rendelkezéseinek  alkalmazásával,  a  támogatás  pénzügyi 
elkülönítésével.  Tudomásul  veszi  továbbá,  hogy  a  támogatás  felhasználásáról 
számlamásolatokkal  vagy az összeg kifizetését  igazoló egyéb hiteles bizonylattal  a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán

2007. december 31.-ig kell elszámolnia.

A  támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  előírt  számadási  kötelezettségének 
határidőben  nem  tesz  eleget,  e  kötelezettségének  teljesítéséig  az  önkormányzat  a  további 
támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén  a  támogatottat  –  külön  jogszabályokban  meghatározottak  szerint  –  visszafizetési 
kötelezettség terheli. Jelen szerződés aláírásával támogatott a fentiekre kötelezi magát.

A támogatott lehetővé teszi a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését.

Szolnok, 2007.

…………………………….. ………………………………..

Farkasházi István Szalay Ferenc

ügyvezető igazgató polgármester

Szalay Ferenc:  Bejelentette,  hogy a közgyűlés  a nyílt  ülés napirendi pontjainak tárgyalását 
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött 15 óra 51 perckor.

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet  
polgármester jegyző
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A 2007. szeptember 27-i közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

A 2007. szeptember 27-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülés anyagai:
1.) Előterjesztés a 165/1999 (X.14.) sz . közgyűlési határozat 40. sz. mellékletét képező „Liget 
Otthon”  Fogyatékos  Személyek  Ápoló,  Gondozó  Otthona  és  Nappali  Intézménye  Alapító 
Okiratának módosítására 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

2.) Előterjesztés a kistérségi szociális és gyermekjóléti ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 

3.) Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszerének 
átalakításáról szóló  186/2007.(VIII.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

4.) Előterjesztés a Szolnok Televízió Zrt. struktúra váltására irányuló kiegészítő támogatására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

5.) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő tárgyi 
eszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésére 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

6.) Előterjesztés a Tiszaligeti Termálfürdő építészeti-műszaki tervpályázatának kiírásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

7.) Előterjesztés  a  Szolnok,  Városmajor  u.  14.  sz.  alatti  raktárhelyiség  jelképes  ellenértékű 
bérbeadására   
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

8.)  Előterjesztés  „Szolnok  a  Tisza  Fővárosa-Termálfürdő  és  Rekreációs  Központ”  kiemelt 
projektként történő benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

9.) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

  Dr. Szakali Erzsébet jegyző

10.) Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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Zárt ülés anyagai:

11.) Előterjesztés a Szolnok, Templom u. 15. fsz. 1., fsz. 2., fsz. 4., fsz. 6. sz. alatti  „lakás 
megnevezésű  ingatlant  valamint  a  fsz.  7.  sz.  alatti  „üzlethelyiség”  megnevezésű  ingatlant 
pályázati eljárás keretében történő elidegenítésére 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

12.) Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. és a Higi Papírsoft Zrt. közötti, közművesítéssel 
kapcsolatos ügylet jóváhagyására 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

13.) Előterjesztés az önkormányzati  tulajdonú helyiségek csoportosításának, zónásításának és 
bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester 

14.) Előterjesztés a Szolnok, 1428/31 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló adásvételi szerződés 
módosítására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

15.) Előterjesztés  a  Szolnoki  Ipari  Park  Kft.  által  kötött  hitelszerződésekkel  kapcsolatos 
kezességvállalásra
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

16.) Előterjesztés  Szolnok,  Thököly  út  8525/1,  8525/2,  8526,  8527,  8528/1  hrsz-ú  Magyar 
Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő földrészletek, a volt Gábor 
Áron  és  Fürts  Sándor  laktanyák  önkormányzati  tulajdonba  kerülése  érdekében  szükséges 
feladatok meghatározásáról    
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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A 2007. szeptember 27-i közgyűlési jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

A 2007. szeptember 27-i közgyűlés ülésén kiosztott anyagok 
j e g y z é k e

- A 2007. szeptember 27-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke

-  Határozati javaslat a   2007. szeptember  27-i munkaterv szerinti közgyűlés napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

- Határozati javaslat a közgyűlés 2007. II. félévi munkatervének módosításáról

- Interpelláció, napirend előtti kérdések

-  Pontosított  szerződés,  a  kistérségi  szociális  és  gyermekjóléti  ellátáshoz  szükséges  ingó és 
ingatlan  vagyontárgyak  biztosítására  vonatkozó  megállapodás  jóváhagyására  című 
előterjesztéshez

-  21/1994.  (VI.10.)  KR.  számú  rendelet  az   önkormányzat  költségvetési  intézményeinek 
magasabb  vezető  beosztású  dolgozói  vezetői  pótlékának  mértékéről,  valamint  a 
címadományozás rendjéről szóló  21/1994. (VI.10.) KR számú rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztéshez

-  Pontosított  Összesítő  táblázat  „Előterjesztés  pályázat  a  Tárcaközi  Bizottságnak  a 
létszámcsökkentésből adódó támogatás megigénylésére” című napirendhez

-  Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított  31/2002.(XII.19.) KR. rendelet  módosítására  (Tóth 
Ferenc képviselő önálló indítványa)

-  Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002.(XII.19.) KR. rendelet módosítására 
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	A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
	A bevételek időbeli teljesülése hatást gyakorol a likviditásra. A gazdálkodás során az optimális helyzet akkor következik be, ha a kiadások fedezetére mindig elegendő bevétel áll rendelkezésre. A likviditási problémák áthidalását az első félévben segítette az engedélyezett folyószámla hitel igénybevétele. 
	A folyószámla hitelkeret, a kincstári finanszírozási rendszer, valamint az aktív adósságszolgálati rendszer együttes eredőjeként önkormányzati szinten - mind intézményi, mind hivatali körben - a források a kifizetésekhez igazodóan rendelkezésre álltak az év első felében. 
	Működési bevételek
	Állami források

	A fejlesztési célú támogatások teljesítési aránya a nagyobb beruházásokat tekintve – Gépipari, Közlekedési Szakközép és Szakiskola címzett támogatása; Regionális hulladéklerakó megvalósítás minisztériumi és ISPA támogatása – időarányos.  Kiemelt beruházásaink között szerepelnek a 2007. évben induló iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, a belvárosi rehabilitáció, melyek kivitelezése az év második felében indult meg, az utófinanszírozás miatt a támogatások csak a második félévben, év végén realizálódnak. 
	Átvett pénzeszközök
	Hitel, és egyéb bevételek
	Kiemelendők a működési kiadások közül az intézményhálózat működtetésével járó költségek. 
	Emellett a lakossági elvárások és a jó közérzet megteremtése érdekében mind a kommunális, mind a szociális, közművelődési-sport és egyéb területekre is jelentős összegeket kell fordítani. 

	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
	Tartalékok
	Kommunális program
	Öntözés tervezési alapegység kiadásai között a Verseghy, Eötvös park és a Hild tér, Milleniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium előtti park, 56’-os emlékpark öntöző rendszereit beüzemeltük és a rendszeres karbantartással folyamatos üzemelését biztosítottuk. 1000 db fa lajtos kocsival történő öntözését láttuk el, az öntözőrendszerek energia- és vízdíjszámláit egyenlítettük ki.
	A növényvédelem feladatai keretében a kiemelt parkfelületek burkolatának egyszeri gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázómoly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg két alkalommal a Verseghy parkban, Tiszaparti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, edények, oszlopok kártevők és kórokozók elleni védelméről is gondoskodtunk, és a karantén kártevők ellen védekeztünk.
	Állategészségügyi szakfeladat: a város területén 2007. június 30-ig 3 tonna állati tetem került összegyűjtésre és az ATEV Zrt. részéről megsemmisítésre, melynek költségvonzata 444 ezer Ft.  A 3 tonna állati tetem átmeneti tárolásáért 144 ezer Ft került leszámlázásra  a Remondis Zrt. részéről. Folyamatosan folyt a közterületekről a kóbor ebek befogása és megfigyelése. 
	A „Zajmérés” szakfeladaton felhasznált 168 ezer  Ft a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által készített zajvizsgálat díja.
	Lakásüzemeltetés feladatai keretében a 101 db kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben 714 db, a 169 db vegyes tulajdonú társasházban pedig 945 db önkormányzati tulajdonú bérlakásról kell gondoskodni. Az előirányzat 49.100 ezer Ft-ból  26.937 ezer Ft került felhasználásra, mely megfelelőnek tekinthető.
	Közös költség kiadásai között a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően került átutalásra 40.743 ezer Ft a 66.000 ezer Ft előirányzatból. 
	A Zöld Ház Társasház üzemeltetésére a 207/1999 (XI. 18.) sz. közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke 515,-Ft/m2/hó összegre módosult 2007. január 01-től (havi 490,-Ft/m2/hó üzemeltetési költség és 25,-Ft/m2/hó felújítási alap). 
	Karbantartás előirányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat terhelő, az állagromlás megelőzése, és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.
	Lakásértékesítés bonyolítási díjra jóváhagyott  6.000 ezer Ft előirányzatból 2007. I. f. évben 3.825 ezer Ft bonyolítási díjat utalt át az önkormányzat.  A közgyűlés döntése értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő, határozatlan időre bérbe adott lakásokat elidegenítésre kijelölte, mely összesen 283 db.  Ezen lakások értékesítésével a Szollak Kft került megbízásra. A forgalmi értékbecsléseket a Lakástörvény szerint minden lakásra el kellett készíteni, mely mindösszesen 2.792 ezer Ft. 
	Kezelési díjra a Szollak Kft üzemeltetési szerződése alapján 2.650,- Ft/db/hó, teljesítésre került sor. A 69.400 ezer Ft előirányzatból 30.973 ezer Ft került felhasználásra az első évben.
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére, a 8/2007. (II.23.) KR. rendelet, a 222/2000. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklet 2/b. pontja alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására 1.000 ezer Ft támogatást biztosított. 




	A 306/2006. (XII.14.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott és hatályos feladat ellátási megállapodás alapján 350 ezer Ft-ot utalt át az önkormányzat az Ifjúságért Egyesület részére a Szolnok Városi Gyermektanács és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa 2007. évi Ováció című városi tanévzáró ünnepség programjainak megvalósításához. 
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	6.) Megbízott kijelenti, hogy a teljesítés során eljárásra jogosult képviselői, akik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 244/2006. (XII. 5.) Korm.  rendeletben előírt képesítéssel rendelkeznek, és szerepelnek a műszaki ellenőri névjegyzékben a következők:
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