
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2008.  április  24-i 
munkaterv szerinti nyílt üléséről

Az ülés  helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok, 
Kossuth tér 9.)

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

Távolmaradását bejelentette az SZMSZ 43. § (7) bekezdésben foglaltak szerint: 
Tóth Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr.Szakali Erzsébet jegyző, Dr.Sebestyén Ildikó aljegyző

Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló

Pintér László, a Városi Civil Tanács delegáltja

Dr.Rácz Andrea,  Hegedűs János,  Kéri  József,  Szutorisz-Szügyi  Csongor igazgatók,  Pataki 
Ferenc  önkormányzati  főépítész,  Dr.  Versitz  Éva,  Romhányi  Beáta,  Szabó  Róza,  Simon 
Gábor, Ráczné Terenyei Márta, Dr.Lédeczi Barnabás, Dalocsáné Terenyei Ágnes, Terjékiné 
Kalocsai Ágnes osztályvezetők

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető

Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:
A 8., 10. napirendi pontoknál: Mészáros Mihályné igazgató
A 10. napirendi pontnál: Bakóné Kácsor Anna, a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője, 
A 11. napirendi pontnál: Mohácsi Andrea, Vörösné Békéssy Klára igazgatók
A 17. napirendi pontnál: Dr.Kertész Róbert, a Rotary Klub Szolnok elnöke
A 20. napirendi pontnál: Lászlóné Nagy Ilona igazgató
A 32. napirendi pontnál: Horváth István területi igazgató

Érdeklődő állampolgár: 6  fő

Szalay  Ferenc: Köszöntötte  a  képviselőket,  az  ülésteremben  jelenlévő  érdeklődőket, 
meghívottakat. 

Távolmaradását bejelentette: Tóth Ferenc képviselő

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint megjelent 26 fő képviselő, a Közgyűlés 
határozatképes.



Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagosan 
megküldött előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb kiegészítések jegyzékét, valamint 
az ülés előtt kiosztott egyes napirendekhez még szükséges anyagok jegyzékét a képviselők 
megkapták, melyek a jegyzőkönyv 1. és 2. sz. mellékletei.

Ugyancsak kiosztásra került a munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslat.
- A 2008. I. félévi munkaterv április 24-i nyílt ülés napirendi pontjai közül javasolta törölni és 
a 2008. május 29-i nyílt ülés napirendi pontjai közé felvenni a „Munkalehetőség a Jövőért” 
Szolnok Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának megbízására vonatkozó előterjesztést.
Indokla:  A könyvvizsgáló megbízatása 2008. május 31-én jár le. Ezért  javasolta a májusi 
Közgyűlésen tárgyalni az erre vonatkozó előterjesztést. 

Kezdeményezte  az  ülés  előtt  kiosztott  munkaterv  módosításáról  szóló  határozati  javaslat 
elfogadását.

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  26  fő  -  26  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

88/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a közgyűlés 2008. I. 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 2008. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 273/2007. (XI.29.) számú 
közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A  2008. április 24-i nyílt ülés napirendjei közül törli  az „Előterjesztés a „Munkalehetőség 
a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  könyvvizsgálójának  megbízására”  című 
napirendet és a 2008. május 29-i nyílt ülés napirendjei közé felveszi:

Értesülnek
:

Szalay Ferenc polgármester

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

Csák László a napirendi pontokkal kapcsolatban a következőt vetette fel: a mai Közgyűlésen 
kiosztásra került: „Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú 
társaságok javadalmazási  szabályzatának  felülvizsgálatára”  vonatkozó  előterjesztés.  A mai 
napon a SZOLLAK Kft. felügyelőbizottsági ülésén ismerte meg az anyagot, amelytől eltér a 
kiosztott  anyag.  Az  áttanulmányozására,  egyeztetésére  nem  volt  idő,  ezért  kérte  az 
előterjesztés levételét a napirendi pontok közül.
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Dr. Szakali  Erzsébet Csák László felvetésére  elmondta,  hogy a kiosztott  előterjesztés jól 
szemlélteti áthúzással és dőltbetűvel a változásokat. Az új anyag kiosztása azért szükséges, 
mert ez már a felügyelőbizottságok véleményét is tartalmazza. A Kht-k, Kft-k, valamint a 
ZRT.  vonatkozásában  azonos  szövegkörnyezetről  van  szó  a  szabályzatokban.  Kérte  a 
Közgyűlést, hogy a mai napon tárgyalja meg a napirendi pontot. 

Szalay  Ferenc egyetértett  azzal,  hogy a  Közgyűlés  a  mai  ülésén  tárgyalja  meg  az 
előterjesztést.

Kezdeményezte  a  napirendi  javaslatok  (nyílt,  zárt)  elfogadását,  szavazást  rendelt  el  és 
megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 26 fő - 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodás meghozta a 
következő határozatot:

89/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t 
a  2008.  április  24-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  nyílt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet  12.  §  (3),  a  13.  §  (4),  a  18.  §  (2)  bekezdés  e.)  pontja,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.  12. § (3) bekezdése alapján 
a  2008.  április  24-i  munkaterv  szerinti  nyílt  ülésének  napirendjeit,  azok  sorrendjét  az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d e k:

Nyílt ülésen:

1./ Előterjesztés  Szolnok Megyei  Jogú Város  2007.  évi  költségvetésének teljesítéséről,  az 
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

3./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
Előadó: Dr. Szakali  Erzsébet jegyző

4./  Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől  eltérő  használatáról,  valamint  a  zöldterületek 
használatáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

5./ Előterjesztés a  hirdető  berendezések  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének 
szabályozásáról és engedélyezéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3



6./ Előterjesztés  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének,  felújításának  támogatásáról  szóló  9/2008.(III.31.)  KR.rendelet 
módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

8./ Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Egészségügyi  és  Bölcsődei 
Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

9./ Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

10./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

11./ Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Szolnok várost érintő szociális intézményeinek szakmai munkájáról 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester

12./ Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési 
díjának megállapítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

13./ Előterjesztés  a  közoktatási  intézmények  2008/2009.  tanévi  szakmai  feladatellátásához 
szükséges órakeretek biztosításának alapelveire
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

14./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város lakossága számára családi napközi ellátás 
biztosításáról szóló 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására
Előadó: Dr. Kállai Mária alpolgármester

15./ Előterjesztés a Z-58/2006. (VI.22.) sz. közgyűlési határozat mellékletét képező ellátási 
szerződés módosításáról
Előadó: Jánosiné Dr.Bene Ildikó bizottsági elnök

16./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Művelődési és 
Zenei Központ Közhasznú Társaság között megkötendő  megállapodás jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

17./ Előterjesztés  a  Rotary  Club  Szolnok  által  megvalósítandó  „Szolnok  1585”  című 
térplasztika Kossuth téren történő felállítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

18./ Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  egészségügyi  alapellátását 
biztosító háziorvosi praxisainak támogatására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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19./ Előterjesztés a „Szolnok Hazavár Program” elfogadására és támogatására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

21./ Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

22./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Rákóczi út Gábor Áron tér és 
József Attila út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

23./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Meder út Mártírok út és 
Rákóczi út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

24./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Jubileum tér felújítására 
pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Baross út Eötvös tér és 
Mátyás Király út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

26./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére az Áchim András utca Liliom 
utca és Verseghy út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

27./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Károly Róbert utca Baross út 
és Levente út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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28./ Előterjesztés a decentralizált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Thököly út Eötvös téri 
körfogalom és a Mátyás Király út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az 
önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

29./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati konstrukcióra a Várkonyi téri játszótér felújítása pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés  a  szolnoki  Munkácsy  úti  tagóvoda  2  csoportos  bővítésének  tervezési 
programjára
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

31./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati konstrukcióra a Munkácsy úti óvoda épületének bővítésére pályázat benyújtására és 
az önerő biztosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

32./ Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2007. évi működésének értékelésére 
Előadó: Szabó István alpolgármester

33./ Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak 
Környezeti Kultúrájáért” célprogram lebonyolításának szabályaira
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

34./  Előterjesztés  az  Intézményszolgálat  költségvetésében  szereplő  karbantartási 
előirányzatok felhasználására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

35./ Előterjesztés Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

36./ Előterjesztés  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő  gazdasági-,  és  közhasznú 
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

37./ Előterjesztés  Szolnok  város  körforgalmi  csomópontok  kertészeti  rendezésének 
támogatásával  kapcsolatos  közérdekű  célra  történő  kötelezettségvállalásról  szóló 
megállapodások jóváhagyására 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

38./ Előterjesztés  a  Gépipari,  Közlekedési  Szakközép-és  Szakiskola  részére  történő 
önkormányzati tulajdonú helyiség jelképes ellenértékű bérbeadására
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester

39./ Tájékoztató a SZMJV Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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40./ Tájékoztató  az  állattartás  szabályairól  szóló  42/2005.  (XI.10.)  KR.  rendelet 
végrehajtásának tapasztalatairól 
Előadó: Szabó István alpolgármester

41./ Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2007. évben 
végzett ellenőrzési tapasztalatairól
Előadó: Ferenczné Teleky Éva oktatási bizottság elnöke

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

43./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

Szalay Ferenc:  Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  25  fő  -  25  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

90/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  2008.  április  24-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  zárt   napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet  12. § (3) bekezdése,  a 15. § (2) bekezdése alapján biztosított  jogkörében eljárva, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10 § (1) b. 
pontja,  a  12. § (4) bekezdés a./ b./ pontja alapján elfogadja a 2008. április 24-i munkaterv 
szerinti zárt  ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d e k:

Zárt ülés keretében:

1./ Előterjesztés  az  óvoda-és  iskolaszékek  fenntartói  képviselőinek  delegálásáról  szóló 
közgyűlési határozatok felülvizsgálatára 
Előadó  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester:
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1 Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja

2./ Előterjesztés a Szolnok, Szapáry u. 23. sz. alatti 909 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű 
ingatlan 1297/2429 tulajdoni hányadának önkormányzati  tulajdonba kerüléséhez szükséges 
intézkedések megtételére 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
2Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja

3./ Előterjesztés a Szolnok, Csóka utcai 8902/2, 8902/3, 8902/4, 8902/5, 8902/6, és a Szolnok 
Fogoly  utcai  8902/7,  8902/8,  8902/9,  8902/10  és  a  8902/11  hrsz-ú,  beépítetlen  terület 
megnevezésű ingatlanok 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

4./ Határozati javaslat a Szolnoki Ipari Park Kft. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról 
és új tagjának megbízásáról
Előadó  :   Szalay Ferenc polgármester
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja

5./ Előterjesztés önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadására  (2 db)
Előadó: Szalay Ferenc polgármester 
Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja

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

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a mai ülésre napirend előtti kérdést nyújtottak be az SZMSZ 
31.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően,  legkésőbb  a  közgyűlést  megelőző  2. 
munkanap (kedd) 12,00 óráig: Dr. Nagy Rózsa, Kerék Gyula, Tasnádi Zoltán, Dr. Füle István, 
Bagdi Sándorné, Bozsányi István, Ferenczné Teleky Éva, Palla Béla, Vörös Ádám, Bánóczy 
Lajos, Dr. Szegedi Károly, Csák László képviselők.

1 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
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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Ismertette,  hogy  az  SZMSZ-ben  foglaltak  szerint  a  kérdések  és  válaszok  maximális 
időtartama a napirendi pontok tárgyalása előtt 90 perc, ezért az időn túli kérdések feltevésére 
és a válaszok, illetve reagálások megtételére a napirendi pontok tárgyalását követően kerül 
sor. Kérte a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott idő betartását. 

Csák László  ügyrendi  hozzászólásában felvetette,  hogy véleménye  szerint  Tasnádi Zoltán 
benyújtott  napirend  előtti  kérdése  olyan  témát  érint,  ami  egyébként  napirendi  pontként 
szerepel a Közgyűlés előtt. Majd felolvasta a benyújtott kérdést.

Dr. Nagy Rózsa: A Közgyűlés 2008. február 21-i ülésén döntött a szelektív hulladékszállítás 
változtatásáról. A háztartásokat zöld, illetve sárga műanyag zsákokkal látták el a családi házas 
övezetekben. A tapasztalatok, visszajelzések sok problémára hívták fel a figyelmet, például 
arra, hogy a sárga zsákokban gyűjtött hulladékot nem szívesen tárolják 4 hétig. A probléma 
az, hogy ezekből az övezetekből átcsoportosították a műanyag és papírgyűjtő nagy edényeket, 
illetve megszüntették a sárga kukákat, amelyekből hetente szállították el a hulladékot. A zöld 
zsákokba gyűjtik a kerti zöld hulladékot, de ezek a zsákok vékonyak, könnyen szakadnak és 
az  a  mennyiség,  amelyet  biztosítottak  nem  elegendő.  Kérdése, hogyan  pótolják  a  zöld 
hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákokat, illetve tervezik-e a minőségük javítását? 

Szalay Ferenc  egyetértett Dr. Nagy Rózsa felvetésével, valóban érkeznek visszajelzések a 
lakosság részéről,  hogy hogyan lehetne  javítani  ezt  a szolgáltatást.  18 db zsákot kaptak a 
családi  házas  övezetben  lakók  a  zöld  hulladék  elszállítására,  melynek  időpontja  március 
hónaptól  –  szeptember  hónapig tart.  A javaslat  az,  hogy az első időszakban annyi  zsákot 
használjanak a lakók, amennyi kell és éljenek jelzéssel a Remondis Szolnok Zrt. felé, ha a 
biztosított zsákok száma kevés, kérjék a plusz zsákok biztosítását, természetesen olcsóbban, 
mint 300.-Ft. A minőséggel kapcsolatban tett észrevétel valószínűleg helytálló, keresni kell az 
ideális  megoldást.  A sárga  zsákoknál  valóban  4  hétig  kell  tárolni  a  hulladékot,  de  ezt  a 
háztartásoknál  kell  megoldani.  Elmondta  még,  hogy  11000  háztartás  kapott  zsákot,  ami 
országosan ritka, hogy egy város ilyen szinten próbálja szelektív hulladékgyűjtésre szoktatni a 
lakosságot.  Ha  a  4  hetes  tárolás  nem  megfelelő,  akkor  a  zöldhulladék  elszállítással 
kapcsolatban el kell gondolkodni szűkebb időintervallumról. 

Dr. Nagy Rózsa:  A lakosságnak az a véleménye,  hogy szívesen megnéznék, hogy az, aki 
kitalálta  a  zöld  zsákot,  hogyan  használja.  A probléma  az,  hogy  esős  időszakban  nagyon 
gyorsan nő a fű, és a 18 zsák alig egy hónapra elegendő. A lakóházas övezeteknél csak 3-4 db 
zsákkal lehet találkozni. Gond még az is, hogy az a tájékoztató, amit kaptak a lakosok, nem 
tájékoztat  arról,  hogy  a  későbbiekben  hogyan  lehet  zöld  zsákokat  igényelni,  és  hogy  az 
mennyibe kerül.

Kerék  Gyula:  Az  elmúlt  napokban  rendszeresen  szerepel  a  hírek  között,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületi  padokat,  szelektív  hulladékgyűjtő  harangokat 
ismeretlenek megrongálják, felgyújtják. Alpolgármesteri sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy 
a város nagy gondot szeretne arra fordítani, hogy a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, a 
polgárőrséggel együtt megakadályozzák ezeket a rongálásokat. Ez sajnos még nem valósult 
meg.  Az  elmúlt  félévben  több  tízmillió  forintos  kárról  lehet  beszélni.  Kérdése,  az 
önkormányzat  rendelkezik-e olyan  biztosítással,  amely az önkormányzati  tulajdonban lévő 
köztéri  berendezések  megrongálása  esetén  kártalanítást  nyújt  valamilyen  formában  az 
önkormányzat részére?
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Szalay  Ferenc:  A  Broker-Royal  Biztosítási  Alkusz  Kft-vel  van  szerződése  az 
önkormányzatnak. 2,0 millió forint értékben megtéríti az ilyen jellegű rongálásokat. A város 
önrésze 10.000.-Ft. Elmondta még, hogy az, ami mostanában történik a városban a rongálást 
illetően, elfogadhatatlan. 11 db öntöttvas padot szedtek fel a Verseghy parkban és bedobálták 
a Tiszába,  a Békás-szökőkútba. Ezt nem nézheti  tétlenül sem a városvezetés, sem maga a 
város lakossága. 
A  városvezetés  felvette  a  kapcsolatot  a  polgárőrséggel,  Csépány  Sándor  volt  képviselő 
segítségével  és  a  rendőrséggel,  a  közterület-felügyelettel  is  történtek  tárgyalások. 
Információja szerint pénteki és szombati napokon a frekventált helyeken rendszeres járőrözés 
lesz  megszervezve.  Ezek  a  kiemelt  helyek  a  Verseghy park,  a  Vasútállomás  környéke,  a 
Kossuth tér, és a Széchenyi lakótelepen a Széchenyi park. A megállapodás egyelőre szóbeli, 
de természetesen írásban is rögzíteni kell.  Folyamatban van egy megbeszélés a város civil 
szervezeteivel, az iskolákkal, hogy ők is vegyenek részt a probléma kezelésében. Nem lehet 
megérteni ezeket a rongálásokat, mert ez a város azoké is, akik ezeket a károkat okozzák. A 
tervek között szerepel a térfigyelő-rendszer kibővítése, tehát nem csak a Kossuth teret, hanem 
a Tisza-partot, a Vasútállomást, a Széchenyi-parkot is figyelni fogják a városban. Kitért arra 
is, hogy legszívesebben visszaállítaná a „pellengért”, mert az nem elfogadható, hogy néhány 
erős ember Szolnok városát ilyen állapotba és helyzetbe hozza. Megjegyezte még, hogy a mai 
Közgyűlés  napirendjei  között  szerepel  „Előterjesztés  a  közterületek  rendeltetéstől  eltérő 
használatáról,  valamint a zöldterületek használatáról szóló rendelet megalkotása”,  amivel a 
város érdekeit, tisztaságát szeretnék szabályozni.

Kerék Gyula:  Az elmúlt  félévben 30 szelektív  hulladékgyűjtő  tornyot  gyújtottak fel  és a 
tornyok mellett az ott parkoló gépkocsik is kiégtek, az eset vétlen lakosoknak okozott kárt. 
Megköszönte a kérdésére adott választ. 

Tasnádi  Zoltán:  Megkezdődtek  a  virágosítási,  parkosítási  munkák Szolnok városában.  A 
belváros  forgalmának  átalakításával  épültek  új  körforgalmak,  melyek  karbantartása  fontos 
feladat. Információi szerint a városban működő nagyobb cégek szívesen elvállalnának egy-
egy frekventált parkrész gondozását. Kérdése, mely területek virágosításába sikerült bevonni 
cégeket, illetve az új körforgalmak rendezése mikor fejeződik be?

Szalay Ferenc: A költségvetésben 10 millió forint van tervezve a körforgalmak rendezésére. 
Szerepel a tervekben több városi cég bevonása a körforgalmak kiépítésébe, gondozásába. A 
Coop Zrt-t sikerült bevonni a Thököly úti körforgalom parkosításába. A körforgalom melletti 
területek gondozása a városé. A Pozsonyi út – Szántó krt. kereszteződésénél az ALFA-NOVA 
Kft. segít a gondozásban. A Szabadság téri körforgalomban és a Varga Katalin Gimnázium 
előtti parkfal kialakításában a SZOLLAK Kft., az ún. Cora körforgalomban a Cora Zrt. vesz 
részt,  a  Remondis  Szolnok Zrt.  a Szabadság téri  körforgalomban segít  be.  A Thököly úti 
körforgalmat  a  Víz-  és  Csatornaművek  Koncessziós  Zrt.  vállalta,  tehát  látszik,  hogy egy 
nagyvárosi  összefogás  indult  el  a  környezet  rendbetétele  érdekében.  A  cégek  közérdekű 
kötelezettségvállalást  tehetnek,  vagy  befizetnek  Szolnok  városának  erre  a  feladatra  egy 
bizonyos  összeget  és  ebből  a  forrásból  tud  a  város  gazdálkodni.  A  város  tervezi  meg  a 
körforgalom kialakítását,  és kéri  fel  a megfelelő céget,  hogy végezzék el  a feladatokat.  A 
cégek dönthetnek, hogy vagy befizetnek egy bizonyos összeget a városnak, vagy pedig saját 
maguk elvégzik a munkát. Reményét fejezte ki, hogy június elejéig az összes körforgalom 
virággal teszi kellemessé a környéket. A megállapodás a cégekkel jelenleg 95%-os. 

Tasnádi Zoltán megköszönte a választ.
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Dr. Füle István: A Motor út környékén évente többször felgyújtják a nádast, ami komoly 
problémát, veszélyt jelent a környék lakói számára, ezért tenni kellene valamit. Lehetséges 
megoldás lenne a környék rendezése, és ezzel a forráshely is megszűnne. Kérdése, mikor és 
mit óhajt tenni a városvezetés a gond megszüntetésére?

Szalay Ferenc:  Elhangzott  a kérdésben,  hogy „tenni kellene valamit”.  Ezzel  kapcsolatban 
elmondta, hogy a város állandóan tesz valamit, de annyit még sem tud tenni, hogy tökéletesen 
megoldódjon a helyzet. 3,0 millió forintért sikerült kitakarítani a Motor utat és környékét. A 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  is  nagyon  komoly  munkát  végzett  az  ügyben.  A 
munkálatokba sikerült bevonni az ott lakókat. Megjegyezte, hogy sok mindent tehet a város, 
de amíg az ott lakók olyan körülmények között élnek, és nem igényesek a saját körzetükre, 
addig nem lesz megoldás. Tervezve van az út megépítése, a nem használt épületek lebontása, 
a térség rendszeres takarítása, de igazi eredmény akkor lesz, ha az ott lakók dolgozni akarnak, 
a gyerekek rendesen és rendszeresen szeretnének iskolába járni.

Dr. Füle István: felhívta a figyelmet, hogy a „nádas eltűnhet” és a területet be lehetne vonni a 
város vérkeringésébe. 

Bagdi  Sándorné:  2007.  évben  első  alkalommal  lett  megszervezve  a  Tiszaligeti  családi 
majális. Ezen a majálison szép számmal jelentek meg a szolnoki családok. Kérdése, milyen 
programok, rendezvények várják a szolnoki családokat és résztvevőket 2008. évben?

Szalay  Ferenc: A  rendezvény  kínálata  gazdag.  A  Tiszaligeti  szabadtéri  színpadon, 
sportpályákon,  a  sétányt  övező  területeken  kulturális  és  sport-rendezvények   várják  az 
érdeklődőket,  a nap végén pedig utcabál  lesz.  A Szolnoki Sportcentrum Kht.  a szabadtéri 
sportpályákon családi  parkot  alakít  ki,  ahol változatos  sport-programok,  ügyességi  játékok 
lesznek. Mindenkinek az a célja, hogy a majálisra kilátogató családok jól érezzék magukat. 

Bagdi Sándorné megköszönte a választ.

Bozsányi István: 2008. április 4-én a Kanizsa Tivadar Városi Tanuszodánál Kanizsa Tivadar 
születésének 75. évfordulója alkalmával emléktáblát avatott a Magyar Olimpiai Bizottság és 
Szolnok Megyei Jogú Városa. Kérdése, kik kaptak és kaphattak erre az eseményre meghívót?

Szalay Ferenc:  A rendezvényt  az iskola szervezte,  de ez a  megjegyzés  nem a felelősség 
áthárítása. Ígéretet tett, hogy a legközelebbi rendezvényeknél odafigyelnek arra, hogy minden 
képviselő  kapjon  meghívót  függetlenül  attól,  hogy  az  adott  rendezvényt  ki  szervezi. 
Elfogultságról nem lehet beszélni, mert sem a jobb oldal, sem a baloldal nem kapott meghívót 
a rendezvényre. Tájékoztatásul elmondta, nagyon sok olimpiai bajnok jelent meg Szolnokon, 
és a kisdiákok is színvonalas versenyeket szerveztek az átalakított tanuszodában.

Dr.  Szakali  Erzsébet  tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  a  korábbi  években  képviselői 
kezdeményezés volt arra vonatkozóan, hogy a részükre érkezett küldeményeket a Szervezési 
Osztályon  elhelyezett  szekrénybe  helyezhessék  el.  Ez  a  levélszekrény  ma  is  működik. 
Bozsányi István kérdésére elmondta, hogy két képviselő részére érkezett meghívó, Ferenczné 
Teleky Éva képviselő asszonynak és Radócz Zoltán képviselő úrnak.  Az intézményvezető 
más képviselő részére nem juttatott el meghívót. Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselők 
részére érkezett küldeményeket a Szervezési Osztály akkor küldi ki a címzetteknek, amikor 
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bizottsági,  vagy közgyűlési  anyagot  postáznak.  Ez  a  közeljövőben okafogyottá  fog  válni, 
mivel az e-közgyűlés informatikai fejlesztése eljutott abba a szakaszba, amikor szeptemberből 
teljesen élesbe, a májusi közgyűlés pedig olyan formában indulna, hogy a képviselők részére 
teljes egészében megszűnne a papíralapú közgyűlési anyag postázása. Csak az informatikai 
hálón lehet majd elérni az előterjesztéseket. 
Ehhez egy kis borítékban megkapják a képviselők azt a jelszót, ami alapján hozzáférhetnek a 
nyílt, illetve zárt ülés anyagaihoz. Kérte a képviselőket, hogy akár telefonon, akár E-mail-en 
keresztül érdeklődjenek a hivataltól, de természetesen – igény esetén – a hivatal is jelezheti, 
hogy van-e küldeményük a Szervezési Osztályon. 

Szalay Ferenc:  A feltett kérdésre visszatérve elmondta, hogy a későbbiekben mindenki fog 
kapni meghívót, minden városi rendezvényre. 

Bozsányi  István  megköszönte  a  választ.  Véleménye  szerint  politikai  hovatartozás  nélkül 
bárki  részt  vehet  egy  ilyen  jeles  eseményen,  és  mindenki  egy  főhajtással  adózhat  az 
emléktáblánál Kanizsa Tivadar sportoló előtt.

Szalay Ferenc megjegyezte, hogy a városi médiumokban közhírelve volt az esemény.

Ferenczné Teleky Éva: A 2. sz. választókörzetben a lakosság jelentős része él a Széchenyi 
városrész legöregebb részén, a Kisgyepen. Kertes házas övezetről van szó. A területen élők 
örömmel  vették  tudomásul,  hogy  az  elmúlt  időszakban  a  házak  környezete  egyre 
rendezettebb,  virágosabb,  lakhatóbb  lett.  Az  ott  élők  közül  30  fő  aláírásukkal  ellátott 
beadványban kérték,  hogy a képviselő-testület  továbbra is támogassa a városrész igényeit, 
azaz a fásítást, füvesítést, parkosítást. 
Mint  a  körzet  képviselője  ígéretet  tett,  hogy  a  „Szolnokiak  Környezeti  Kultúrájáért” 
programon  belül  a  lehetőségéhez  mérten  anyagi  segítséget  fog  nyújtani.  A  Széchenyi 
Lakótelep  Egyesület  nevében  is  ígéretet  tett,  hogy  a  „Virágos  erkély,  virágos  előkert” 
mozgalmat  erre  a  körzetre  is  kiterjesztik  ebben  az  évben.  További  kérés  volt  az  életkor 
megoszlása miatt, - hiszen ebben a körzetben nagyobb részt  idősek élnek - hogy az idősek 
gondozására nyíljon lehetőség és a város biztosítsa az idősek ilyen irányú ellátását. Kérdése, a 
Széchenyi városrész idős-gondozási helyzetét hogyan lehet megoldani a jövőben?

Szalay Ferenc: A „Virágos erkély, virágos előkert” akció jól működik a Széchenyi lakótelep, 
ami  kiterjedt  már  a  családi  házas  övezetre  is.  Sokan  vesznek  részt  a  programban.  Ez  a 
kezdeményezés példaértékű lehet a város többi részére is. Jó lenne, ha több olyan egyesület 
alakulna,  akik  elkezdenék  és  koordinálnák  ezt  a  programot.  Az  idősek  ellátásával 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  vannak  elképzelések,  mivel  a  Széchenyi  lakótelepen  nincs 
idősek  nappali  ellátása,  csak  bentlakásos  otthon  van.  Az  Észak-alföldi  Régió  Operatív 
Programon belül 2008. évben lehetősége van pályázat benyújtására és sikeres pályázat esetén 
a fejlesztés is megvalósítható lesz. A saját erő rendelkezésre áll. 

Ferenczné Teleky Éva: Örömmel venné, ha érdemi előrelépés történne, hiszen a lakótelepen 
élő idős emberek hosszú ideje megfogalmazott igényéről van szó. Pozitív dolog, hogy az ott 
élő  nyugdíjas  pedagógusok  felajánlották  a  segítségüket  abban  ha  kialakul  a  gondozási 
központ, akkor a szabadidő szervezésben segítenek, részt vesznek. 

Szalay Ferenc: Úgy ítéli meg, hogy nagyon fontos lenne a partnerség és az is, ha a segítséget 
felajánlók a gondozási otthon működtetésében is segítséget nyújtatnának.
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Palla  Béla:  A Kétpói  hulladéklerakó megvalósításához  készített  tervekben már  számoltak 
azzal  a lehetőséggel,  hogy Rákóczifalva  – Kétpó – Kengyel  felé,  jóval  rövidebb úton,  és 
költségkímélő  módon  fog  történni  a  hulladékszállítás.  Erre  készült  tervdokumentáció  és 
rendelkezésre  áll  a  szükséges  hatósági  engedély.  Tudomása  szerint  a  meglévő  anyagok 
engedélyezése kötött lejárati határidejű volt és ez a határidő lejárt. 
Kérdése,  érvényesítették-e,  aktualizálták-e  az  iratokat,  terveket,  illetve  az  önkormányzat 
talált-e megfelelő pályázati lehetőséget a korábbi elgondolások megvalósításához?

Szalay Ferenc felkérte Szabó István alpolgármestert a válasz megadására.

Szabó István:  A Kétpói regionális hulladéklerakó megvalósításával egy időben felmerült a 
kérdés,  hogy  rövidebb,  a  szállítást  hatékonyabban  megvalósítható  út  épüljön  Szolnok  és 
Kétpó  között.  Három szakaszról  van  szó,  amire  a  tervek  engedélyes  szinten  elkészültek, 
viszont a pénzügyi források időközben elfogytak. Az érvényes építési engedélyek lejártak, a 
megújításukra  sort  kell  keríteni.  Jelenleg  pénzügyi  forrás  hiányában  áll  a  megvalósítás. 
Természetesen  a  folytatás  fontos,  mert  komoly  gondok  vannak  a  szállítás  jelenlegi 
útvonalában,  akár  Szajolt,  vagy Törökszentmiklóst  említve,  hiszen  a  Kétpói  megközelítés 
ezeken a településeken keresztül valósul meg. Amint pályázati lehetőség lesz, azonnal indulni 
kell.

Szalay Ferenc: A hivatal részletes válaszát átadta Palla Béla képviselőnek tanulmányozásra. 
Elmondta  még,  hogy  a  Regionális  Fejlesztési  Ügynökségtől  kapott  információ  alapján  a 
pályázatot  felfüggesztette  a  régió.  Az  érvényes  építési  engedély  lejárt,  tehát  újra  kell 
terveztetni. Megyei gondról van szó, tehát nem feltétlenül csak a város az egész problémának 
a kezelője. Elsősorban megyei szintű beruházásról van szó.

Palla  Béla:  Kérdése  elsősorban  figyelem  felhívás.  Véleménye  szerint  folyamatosan  kell 
keresni a megoldást. 

Vörös Ádám:  2008. április 18-tól április  20-ig ökumenikus színházi hétvégét szervezett  a 
Szigligeti  Színház.  A  három nap  során  kiváló  előadások  voltak,  nagyszerű  művészekkel. 
Nagyon fontos megjegyezni, hogy minden jegyet eladtak a szervezők. Kiemelte, hogy sikeres 
és  eredményes  volt  a  megyeszékhelyen  lévő  kulturális  intézmények  együttműködése.  A 
példamutató összefogás kiválóan szolgálta a város érdekeit. Köszönetét fejezte ki a színház 
vezetésének a csodálatos hétvégéért. Kérdése, az együttműködés nagyszerű lehetőséget teremt 
Szolnok számára, ezért van-e esély arra, hogy a mostani eset ne egyedi példaként maradjon 
meg, hanem állandó gyakorlattá váljon.

Dr.  Kállai  Mária:  Valóban  példamutató  és  sikeres  kezdeményezés  volt  az  ökumenikus 
hétvége.  Ez  az  esemény bizonyította  Szolnok  Megyei  Jogú Város  kulturális  gazdagságát. 
Ilyen  típusú  összefogással,  sok  szolnoki,  illetve  Szolnok  környéki  lakos  tudott  gazdag 
hétvégét együtt tölteni. A Művészetek Palotájában is hasonló együttműködésről tett a város 
tanúbizonyosságot, hiszen Budapesten mutatkozott be Szolnok sokszínű kulturális palettája. 
Ez a kezdeményezés nem marad folytatás nélkül. A városi szinten is jól működő Kulturális 
Kollégium  célkitűzése  a  kulturális  értékek  koordinálása,  a  különböző  vélemények 
összegyűjtése  a  következő  programokra.  Megkezdte  működését  az  Aba Novák  Kulturális 
Központban a Szolnok Városi Programiroda, amelynek célja a rendezvények összehangolása. 
Ezen kívül a „Paletta” című információs egységes arculatba megjelenő Műsormagazin mind 
ezt  segíti.  Köszönetét  fejezte  ki  a  Szigligeti  Színháznak  a  kezdeményezésért.  Reményét 
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fejezte  ki,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  lakosai az  elkövetkezendő  években  is 
részesülnek hasonló hétvégében.

Vörös Ádám megköszönte a választ.
 
Bánóczy  Lajos:  Fél  évvel  ezelőtt  egy  sajtótájékoztatón  már  hangsúlyozta,  hogy  a 
környezetvédelembe  nemcsak  a  természeti,  hanem  a  városi  környezet  megóvása  és 
tisztántartása is beletartozik. A természetnek az ember és az állatvilág is része és az állatoknak 
is szükségük van segítségre, többek között arra is, hogy a kutyasétáltatásra kulturált módon 
kerüljön sor. Ennek elősegítésére  felajánlotta  a KAREX Kft-től  megvásárolt  2 db tartályt, 
melynek  kihelyezését  a  Zagyva  parti  sétányra  kérte,  ebben  segítséget  nyújtott  a  Műszaki 
Igazgatóság.  Ez  megtörtént  és  az  Igazgatóság  vállalta,  hogy  a  folyamatos  üzemeltetését 
megoldja. A sajtótájékoztatón a frakció nevében azt is kezdeményezte a város vezetése felé, 
hogy a városban több ponton kerüljön sor ilyen tartályok kihelyezésére. Kérdése, mit tervez 
tenni  a  városvezetés  annak  érdekében,  hogy  a  kutyák  sétáltatására  Szolnokon  kulturális 
módon, kulturált feltételek mellett kerüljön sor, ezzel is elősegítve a város köztisztaságát?

Szalay Ferenc egyetértett abban, hogy az állatvilág és az ember szoros együttműködése sok 
mindenben segíthet. Megköszönte a két edény kihelyeztetését. Van rendelet az állattartással 
kapcsolatban,  ami  szabályozza  a  kérdést,  vagyis  minden  kutyasétáltatónak  össze  kell 
gyűjtenie  a  „kutyagumit”.  Ezt  viszonylag  sokan  nem  teszik  meg,  és  nem  használják  a 
kutyafuttatókat, pedig Szolnok város több területet is biztosít erre. A kutyasétáltatók pedig 
nem igazán gondolnak a környezetre. A két edény nem megoldás, és véleménye szerint 40 
edény sem lenne  elég,  amíg  nem szedik  összeg a  „kutyagumit”,  addig nem lesz  rend.  A 
rendeletnek érvényt kell szerezni, amit csak tettenéréssel lehet. 

Bánóczy Lajos felhívta a figyelmet, hogy azért fontos ez a téma, mert ezt a városlakók kérik, 
és azért is fontos, mert veszélyes, fertőzésre alkalmas hulladékról van szó. A „kutyagumiban” 
rejtőző féreg, pete ellenálló, négy évig betegséghordozásra alkalmas, ami az ember esetében 
még vakságot is jelenthet. A betegség nem az állat hibája, hanem a gazdák felelőssége. 

Dr. Szegedi Károly: A sajtóban olvasható volt, hogy a használtcikk piacot egyre kevesebben 
látogatják. A cikkből úgy tűnt, mintha nem is volna már szükség erre a piacra. Véleménye 
szerint ez nem így van. A piac területét jelentős mértékben elfoglaló épületek le vannak zárva, 
illetve  használaton  kívül  vannak.  A kereskedők és  vásárlók az  időjárás  viszontagságainak 
kitéve szabadég alatt tartózkodnak. A piacon szociális létesítmény – tisztálkodásra alkalmas – 
nincs, a mellékhelyiségek állapota katasztrofális. Hosszú éveken keresztül nagyon sok pénz 
folyt be a bérleti díjakból és helypénzekből az önkormányzat kasszájába, de az önkormányzat 
semmit nem költött a piacra. Nem lehet úgy üzletet működtetni, hogy csak kivesznek belőle, 
de  vissza  nem forgatnak  semmit.  Ha a  „lengyel  piac”  állapota  megfelelő  lenne,  akkor  a 
vásárlók sem maradnának el. A korábbi években azért nem történt fejlesztés a piacon, mert 
építési  korlátozás  volt  a  területen.  Most  megszűnt  az  építési  korlátozás,  ezért  a  terület 
felértékelődött.  A  Közgyűlés  döntött  arról,  hogy  a  piac  területét  egyéb  célra  lehet 
hasznosítani, azonban arról nem döntött,  hogy meg kellene szüntetni,  mivel  igény van rá. 
Kérdése,  mi  a  város  vezetésének  az  elképzelése,  foglalkozik-e  egy  új  használtcikk  piac 
megépítésével, vagy a jelenlegit kívánja fejleszteni?

Szalay Ferenc:  A használtcikk piac végleges  bezárását,  illetve  áthelyezését  másik  helyre, 
nem tervezi a városvezetés. Hatályban van az a közgyűlési rendelet, ami arról szól, hogy meg 
kell  vizsgálni  a  pályázati  lehetőség  kiírását,  és  abban  meg  kell  fogalmazni,  hogy  mit 
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szeretnének.  Egyetértés  volt  a  közgyűlésben,  hogy  a  területen  kereskedelmi  funkció 
működjön,  amely  tartalmaz  egy  magasabb  szintű  használtcikk  piac  kialakítását  is. 
Folytatódnak  azok  a  tárgyalások,  amelyek  magántőke  bevonását  kezdeményezné  erre  a 
területre.  Ígéretet  tett,  hogy  amint  előrelépés  történik  az  ügyben,  arról  a  Közgyűlés 
tájékoztatást fog kapni. 

Dr. Szegedi Károly  kérte, hogy a végső döntés előtt beszéljék meg a bizottságokban azt, 
hogy milyen megoldásra készülnek.

Csák  László:  Szolnokon  is  beköszöntött  a  tavasz.  Az  enyhe  tél  nagy  segítségére  volt  a 
városnak  abban,  hogy  a  tavaszi  munkák,  amely  a  város  tisztaságát  elősegítették,  időben 
megtörténhessenek.  Lemaradás  látható  a  füves  területek  nyírásánál  és  a  városi  kezelésű 
virágágyások virágosításánál.  Elszomorító  példa  ezen  a  területen  az,  hogy április  11-én  a 
„Költészet  Napján” térdig  érő fűben és  gazban ünnepeltek  József  Attila  mellszobránál  az 
ünneplők.  Kérdése,  mikor  számíthatnak  a  város  lakói  a  zöldterületek  rendbetételére,  a 
virágosításokra, illetve számít-e a városvezetés a szolnokiakra a lakóterületük rendbetételénél, 
szépítésénél és milyen segítséget tud az önkormányzat ehhez nyújtani?

Szabó  István:  2008.  április  8-án  megkezdődött  a  parkok  és  zöldterületek  kaszálása. 
Egymillió  ötvenezer  négyzetméter  zöldterület  karbantartásáról  van szó. Ez komoly kihívás 
főleg  akkor,  ha  a  reggeli  órákban,  amíg  a  harmat  fel  nem szárad  nem lehet  a  fűnyírást 
megkezdeni. Ráadásul mostanában jellemzően a déli időpontban menetrendszerűen az eső is 
megérkezett. Ezek a tényezők akadályozták a fűnyírást. Ennek ellenére április hónap végére a 
zöldterületek  kaszálására  sor  kerül,  ami  jelenleg  60-70%-os  állapotban  van.  Megjegyezte, 
hogy a csapadékos időjárás miatt olyan intenzív a fű növekedése, hogy ahol már elvégezték 
ezt a feladatot, szinten újra lehet kezdeni. A virágosítással kapcsolatban elmondta, hogy erre a 
feladatra  is  felkészültek.  Azt  nem szabad  elfelejteni,  hogy  a  naptár  szerint  május  12-től 
Pongrác, Szervác és Bonifác napjai következnek, ami arról híres, hogy a hajnali órákban még 
fagy  van,  vagy  legalább  is  előfordulhat.  A  virágosítási  program  teljesítésénél  ezt  is 
figyelembe  kell  venni.  I.  ütemben  a  kandelábereknek  a  kihelyezésére,  II.  ütemben  a 
virágágyak és a III. ütemben a virágoszlopok kihelyezésére fog sor kerülni. 
Megjegyezte még, hogy a József Attila szobor környékére tett észrevétel nem teljesen pontos, 
mert az a terület rendbe lett téve. 

Csák László:  Nem információ  alapján  tette  meg  észrevételét,  hanem személyesen  látta  a 
gazos  területet.  Véleménye  szerint  nem  közmondások  mentén  kellene  a  feladatokat 
meghatározni. Kérte és javasolta, hogy az emlékművek, emlékhelyek,  kiemelt helyek,  akár 
tervszerűen is kapjanak egy kicsit nagyobb figyelmet. Felhívta a figyelmet, hogy május 1-jén 
a  famunkás  emlékműnél  is  szoktak  koszorúzni,  ezért  kérte,  hogy  ott  is  legyen  egy  kis 
rendbetétel. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a képviselőcsoportok vezetői, illetve a képviselőcsoportba 
nem tartozó  képviselők sürgős,  halaszthatatlan választ  igénylő  ügyekben egy-egy kérdését 
tehetnek fel.

Dr.  Kovács  László:  Városi  delegáció  járt  Kínában.  Ezzel  kapcsolatos  kérdése,  milyen 
gazdasági, kulturális kapcsolatot sikerült kiépíteni a kínai testvérvárossal?

Szalay  Ferenc:  Szolnok  az  első  olyan  város,  akinek  kettő  kínai  várossal  van  barátsági 
szerződéses kapcsolata. Eloszlatva a félelmeket elmondta, nem azt szeretné a város, hogy még 
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több kínai bolt legyen Szolnokon, hanem azt szeretnék, ha élére tudna állni a város annak a 
gazdasági fejlődési folyamatnak, ami Kínából elindult. Nagyon fontos, hogy Szolnok olyan 
helyzetbe kerüljön, hogy ha a kínai tőke megjelenik Európában, akkor Magyarország és így 
Szolnok is esetleg egy központi szerepet vállalhasson ebben. Szeptember – október hónap 
körül 20 fős kínai gazdasági csoport fog érkezni az Ipari Park meghívására Szolnokra, amire 
komoly  fórumot  szeretne  a  város  szervezni,  hogy  milyen  lehetőségek  lennének  a  közös 
együttműködésben. A másik együttműködési pont a főiskola, a felsőoktatás. Meglátogattak 
egy 11000 hallgatót számláló egyetemet, ahol elmondták, hogy diákok jönnének Szolnokra 
főiskolai, illetve másoddiplomás képzésre. Az oktatói állomány is megjelenne Szolnokon és 
részt vennének olyan oktatásban, amit az idegenforgalom és turisztika területén kapnának a 
hallgatók. A kínai városnak a neve, ahol a delegáció járt Sheng-me Shi. 2 700 000 ember él a 
városban. Viszonylag kis kínai tartományról van szó, ahol 100 millió ember lakik. Érdemes 
volt részt venni a találkozón. Van közös a két város között. Például a városuk folyója Sárga 
folyó, Szolnok folyója Szőke folyó, az egyezőség a víz színéből adódik. Nagyon kedvesek az 
ott  lakók.  Miután  a  magyaroknál  az  ázsiai  eredet  bizonyítható  és  övéké  is,  ez  is  egy 
kapcsolódási  pont.  Elmondta még,  hogy az a cél,  hogy a minőség érkezzen Kínából ne a 
„bóvli”.

Dr. Kovács László megjegyezte, hogy azt sajnálja, hogy a kínai gyógyításról nem esett szó, 
de valószínűleg a kapcsolatok mélyülésével erre is sor kerül. 

Csák László: Média hír alapján leadásra került a „Szolnok a Tisza fővárosa termálfürdő és 
rekreációs központ” kiemelt  projekt pályázatának a módosítása.  Kérdése, valóban leadásra 
került-e, és ha igen milyen tartalommal, különös figyelemmel azokra a tételekre, amelyekben 
az  előző  elutasításnál  felhívták  a  figyelmet,  mint  például  hogy  nem  támogatható  olyan 
közműfejlesztés,  amely  nem  közvetlenül  a  fürdő-fejlesztéshez  kapcsolódik,  vagy 
megkérdőjelezték a sportlétesítmény támogatását. Milyen tervdokumentáció lett mellékelve a 
projekthez,  milyen  elemek  lesznek  megvalósítva,  és  azok  hogyan  lettek  költség 
szempontjából  alátámasztva?  Pótkérdésként  fogalmazta  meg,  hogy  a  Közgyűlésnek  nem 
kellett volna ezt megtárgyalni? 

Szalay Ferenc:  Simon Gábor osztályvezető személyesen vittel  el a pályázatot,  és valóban 
beadásra  került  a  pályázat.  A  pályázat  nem  elutasítva  lett,  hanem  továbbfejlesztésre  lett 
javasolja.  Elutasítás  esetén  nem  lehetett  volna  ismételten  benyújtani,  akkor  ugyanis  meg 
kellett volna várni a 2009-2010-es új akció tervet. 
A legnagyobb probléma az volt a pályázattal, hogy az önkormányzat azt szerette volna, hogy 
az  infrastruktúra-fejlesztés  az  egész  Tiszaligetre  vonatkozzon  az  egész  pályázaton  belül, 
hiszen a főiskolai campus, szállodák, strandfürdő épül és a jelenlegi infrastruktúrakapacitás 
kevés. Ez volt a pályázat jelentős része, mintegy 450 millió forintos támogatással, ugyanennyi 
önerővel.  Ezt  csökkenteni  kellet,  kizárólag  a  fürdőfejlesztéshez  vonatkoztatható 
infrastrukturális-fejlesztésre,  ami  meg  is  történt.  A  sportlétesítményekkel  kapcsolatban 
elfogadta a régió azt, hogy a sportuszoda része a termál- és strandfürdő gyógyászati wellness 
részének. A Regionális Tanács Fejlesztési Ügynökség felé kérésként fogalmazták meg, hogy 
nézzék  át  a  pályázatot,  és  ami  nem tetszik  benne,  még  a  Bíráló  Bizottsági  munka  előtt 
jelezzék, hogy javítani lehessen. Eddig nem érkezett jelzés. Az hogy más városok pályázatai 
mennyivel  vannak  előbbre,  az  nem  ismert.  A  szolnoki  projekt,  jó  projekt,  aminek  a 
fejlesztésére érdeklődés volt. 

Csák László megköszönte a választ. Az elutasításra tett megjegyzése nem az egész projektre 
vonatkozott.  Továbbra  sem  ismert  számára,  hogy  milyen  tervdokumentáció  került 
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benyújtásra.  Kérte,  hogy  ne  a  médiából  értesüljenek  ilyen  jellegű  hírekről,  és  kérte  az 
együttműködést. 

Szalay Ferenc egyetértett az együttműködéssel. 

Kerék  Gyula:  Az  elmúlt  hét  óta  ismételten  dolgoznak  a  Kossuth  téren  és  bontási 
munkálatokat végeznek. Valószínűleg kivitelezési hibákról van szó, azokat pótolni kell, ami 
jelentős  mértékű.  Régen  a  rómaiak  úgy  dolgoztak,  hogy  háromezer  évig  épen  maradt  a 
munka,  ez  Szolnokon sajnos  csak három hónapig  sikerült  megvalósítani.  Kérdése,  ezek a 
bontások tervezési, kivitelezési hibából történtek-e, és miért ilyen jelentős mértékben kell a 
munkálatokat megismételni? 

Szalay Ferenc: Az igaz, hogy a római korból több ezer éves építmények állnak és működnek, 
de a piramisok közül is  csak 42 db-ot hordtak szét és a meglévő 4-5 piramis  tökéletesen 
szolgálja az idegenforgalmat. A konkrét kérdésre elmondta, hogy jó lett volna 2006. évben 
elkezdeni a Kossuth téri fejlesztést, ami nem sikerült. 2007. nyarán nagy lendülettel kellett 
hozzáfogni a munkálatokhoz, hogy 2007. november 30-ra elkészüljön a tér. Ha télen, vagy 
esőben nem dolgoztak volna az emberek, akkor azt kérdezték volna meg, hogy miért nem lesz 
határidőre kész a munka. A teret sikerült megépíteni hóban, sárban, esőben. Azt nem vitatja, 
hogy  a  tér  minőségileg  hagy  némi  kívánni  valót,  de  a  jelenlegi  munkálatokkal  a  város 
érvényesíteni szeretné akaratát, és nem hagyja, hogy a vállalkozó azt csináljon, amit akar és 
olyan  színvonalon,  ahogyan  akar.  Kiharcolta,  hogy  szolnoki  cégek  csinálják  meg  az 
egyébként nem szolnoki fővállalkozó alatt alvállalkozóként a teret. Minden szolnoki cégnek a 
Közgyűlésen  keresztül  is  üzente,  hogy  csak  akkor  áll  ki  mellettük  az  önkormányzat,  ha 
minőséget képesek produkálni, és nem úgy, mint a Kossuth téren. Döbbenet, hogy fel kell 
szedetni a fél teret, mert nem jó benne a fuga, a víz kimosta belőle, vagy a Városháza előtt 
nem lehet körömcipőben járni. Elromlott a szökőkút, ami még talán jó is, hogy most történt, 
mert most van lehetőség a garanciális javításokra. Az átadás-átvétel nem történik meg addig, 
ameddig a műszaki ellenőr ki nem mondja, hogy át lehet venni a munkát. A most végzett 
munkálatok  nem  kerülnek  pénzbe,  hanem  a  cég  saját  költségén  kell,  hogy  a  javításokat 
elvégezze.  Megjegyezte,  hogy  teljesen  szabályosan  történt  a  kivitelezés,  csak  nem  jó 
minőségben. A terv szerint színesnek kell lenni szökőkútnak, most csak 12,5 cm-re világítja 
meg a világítás a szökőkutat, és azon is dolgoznak, hogy a világítás is megfelelő teljesítményű 
legyen. 

Kerék Gyula megköszönte választ. Bízik abban, hogy nyárra befejeződnek a munkálatok.

Csala Sándor Péter: A Kossuth tér átalakításával párhuzamosan a város közlekedési rendje 
jelentősen átstrukturálódott, új körforgalmak alakultak ki, aminek véleménye szerint a város 
térképén  is  meg  kellene  jelennie.  A  városról  több  térkép  van  forgalomba.  Ezek  közül  a 
legjobb az, amelyiket az önkormányzat adott ki, mert legjobban olvasható, és a kerékpárutak 
is láthatóak rajta. Megítélése szerint a városi térképek felfrissítése időszerű lenne. Kérdése, 
tervezi-e a város vezetése a térképek frissítését?

Szalay  Ferenc egyetértett  abban,  hogy  a  térképek  frissítése  szükséges  és  időszerű,  de 
szükséges az irányítótáblák frissítése is, és újabb táblák kihelyezése. Az új táblák tervezésén, 
illetve  kihelyezésén  Fekete  Mátyás  vállalkozó  és  csapata  dolgozik.  A  térképfrissítésről 
elmondta,  hogy amikor  végleges lesz a forgalmi rend,  akkor kell  egy állandó rendszerben 
bemutatni a változásokat. 

17



Szalay Ferenc bejelentette, hogy a napirendi pontok tárgyalása következik.

1. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú Város  2007.  évi  költségvetésének teljesítéséről,  az 
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról 

Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott független könyvvizsgálói jelentéseket és az ehhez 
kapcsolódó 8., 9., 10. számú mellékleteket, valamint a kiosztott 5., 5/a., 6/b. mellékleteket az 
előterjesztés  részének és tárgyalási   alapnak tekinteni.  Kiosztásra  került  az önkormányzati 
vagyonra vonatkozó kimutatás.

Kérte továbbá a rendelet szövegében (7. oldalon) az alábbi javítások átvezetését:
- 5. § (1) bekezdés: 15. sz. melléklet helyébe 14. sz. melléklet
- 5. § (2) bekezdés: 15. sz. melléklet helyébe 14. sz. melléklet
- 6. § (1) bekezdés: 9., 10., 11. sz. melléklet helyébe 8., 9., 10 sz. melléklet  szövegrészek 
lépnek.

Rendelet szöveges indoklása, 8. oldal 6. bekezdés helyébe a következő szövegrész lép:
„A költségvetés eredeti előirányzata 21.658,9 millió Ft-ról 31.001,2 millió forintra módosult, 
mely az eredeti  előirányzathoz viszonyítva 43%-os növekedés jelent.  Az emelkedés oka a 
2007. június 28-án 8,2 milliárd forint értékű 55 millió CHF zártkörű kötvény kibocsátása, 
melynek felhasználására külön közgyűlési döntéssel meghatározott ütemben és módon 2010-
ig kerül sor.
Az  előirányzatok  teljesítése  a  bevételi  oldalon  30.077,3  millió  forint,  a  kiadási  oldalon 
27.962,7 millió forint.”

Hegmanné  Nemes  Sára:  Szolnok  város  2007.  évi  költségvetési  főösszege  több  mint  30 
milliárd forint összeggel teljesült. Egyes területeken a tervezett bevételek és kiadások nem az 
eredeti  elképzeléseknek megfelelően alakultak.  Ilyenek voltak például a bevételi  oldalon a 
helyi  adóbevételek,  amely jelentősen túlteljesült  350 millió  forint  körüli  összeggel.  Ennek 
kapcsán sajnos viszont összességében az állami támogatások – az átengedett SZJA miatt – 
300  millió  forinttal  kevesebb  összegben  realizálódtak.  A  bevételi  oldalon  elmaradásként 
jelentkezett a tervezetthez képest a vagyoni típusú bevételek elmaradása. Ennek egy részét 
2008. évben sikerül realizálni, hiszen áthúzódó adás-vételi szerződésekről van szó. A kiadási 
oldalon a tervezett számokhoz képest az intézmények szoros gazdálkodással hozták azokat az 
összegeket, amelyeket korábban figyelembe vettek és elfogadtak. A jó gazdálkodás mellett az 
intézményi költségvetések szempontjából jelentős összegeket sikerült pályázati úton is nyerni. 
A kiadási oldalon, egyes területeken elmaradás mutatkozik. Áthúzódó feladatként a 2008. évi 
költségvetésben kell tervezni. 
Ennek egyik legnagyobb tétele a Kossuth tér és a kapcsolódó beruházások kifizetésének az 
áthúzódása.  Az  intézményi  átszervezések  kapcsán  a  Bölcsődei  Igazgatósághoz  került  a 
megszüntetett  Egészségügyi  Szolgálat.  Kistérségi  rendszerbe  került  át  a  szociális  ellátó-
rendszer.  A  Csarnok-  és  Piac  Intézmény  is  megszüntetésre  került  és  egy  önkormányzati 
gazdasági társaság vette át a feladatát. A városháztartási reform és a létszám-megtakarítások 
kapcsán kb. 600 millió forintos megtakarítás jelentkezett a költségvetésben. 2007. év nagyon 
sok tanulságot  adott,  amit  2008.  évben  a  tervezés  során  igyekeztek  figyelembe  venni.  A 
kötvénykibocsátásból származó 6,7 milliárd forint jelenleg az önkormányzat számláján van, 
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amit befektetésekkel, különböző árfolyam-műveletekkel kamatoztatni szeretnének. Ez 2007. 
évben 660 millió  forintos  hozadékot  jelentett.  Kérte  a  beszámoló  elfogadását.  Köszönetét 
fejezte ki a Gazdasági Igazgatóság minden munkatársának a komoly szakmai munkáért. 

Kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc: A  napirendi  pontot  véleményezte  az  ellenőrző  albizottság  kivételével  a 
Közgyűlés  valamennyi  bizottsága.  A  véleményező  bizottságok  közül  a  városfejlesztési 
bizottság kivételével támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólások:

Pintér  László:  Bizottsági  ülésen  már  említette,  hogy  a  költségvetésben  a  kerékpárutak 
fenntartására szánt 8,4 millió forint csak a tervezési rovatban szerepel, és nem költötték el. 
Időközben kiderült, hogy ezt az összeget átcsoportosították más célra. Nem nagy összegről 
van  szó,  de  felhívta  a  Közgyűlés  figyelmét,  hogy a  kerékpárutak  fenntartása  nem csak  a 
kerékpáros társadalom, hanem az egész város lakosságának érdeke. Kiemelte, a Zagyvaparti 
kerékpárút fontosságát, amely a Zagyva gáton épült meg, ugyanis nagyon sok helyen, nagyon 
súlyos minőségromlás van, ami kimondottan balesetveszélyes. A beruházó KÖTI-KÖVIZIG 
nem  vállalta  a  kerékpárút  karbantartását,  fenntartását.  A  heterogén  talaj  és  váltakozó 
víztelítettség miatt súlyos hosszirányú repedések, illetve elválások keletkeztek a burkolaton. 
Kérte, hogy a következő költségvetésben hasonló nagyságrendű összeget ütemezzenek be a 
költségvetésért  felelősek,  mert  a  kerékpárutak  fenntartása  ugyan  olyan  fontos,  mint  az  új 
kerékpárutak építése. 

Radócz  Zoltán fontosnak  tartaná,  hogy  ha  a  költségvetésért  felelős  alpolgármester  a 
bizottsági üléseken a szakmai vitában is részt vegyen, hogy közösen beszéljék meg a témát. 

Hegmanné Nemes Sára: A pénzügyi bizottság munkája nagyon fontos és azért vesz részt az 
üléseken, mert minden képviselő, bizottsági tag véleményére kíváncsi. A zárszámadás és a 
2007. évi költségvetés kapcsán nem volt vita. Azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek, a 
szakmai  igazgatóság  munkatársai  választ  adtak.  Meggyőződése,  hogy  ez  a  beszámoló 
komolyabb vitára egyébként sem adna okot, „hiszen a tények makacs okok”. A számokkal 
nagyon  nehéz  vitatkozni  különösen  olyan  munkatársak  mellett,  akik  nem  hibáznak.  A 
bizottságok munkájában minden vezető folyamatosan igyekszik részt venni, és amennyiben 
szükséges bekapcsolódik. A sajtóban az jelent meg, hogy a pénzügyi bizottság ülésén vita volt 
a költségvetés tárgyalásakor. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ilyet nem tapasztalt. A 
kötvény  kibocsátásról  elmondta,  hogy  jelenleg  2008.  évben  5  milliárd  forintja  van  az 
önkormányzatnak hosszú távú portfólióba lekötve, és 1,7 milliárd forint van folyamatosan, 
amelyet  ún.  forgatási  célra  vagy rövidtávra  lekötnek,  vagy határidő  árfolyam ügyletekkel 
forgatják és igyekeznek kamatoztatni. A kötvény kibocsátásból származó összeg felhasználási 
jogcímei  nem  változtak,  azaz  4  év  alatt  a  kötvényfelhasználás  jogcíme  egyrészt  a 
konszolidálásra  fordítódik,  másrészt  pedig  fejlesztésre,  beruházásokra,  uniós  pályázatok 
önerejére. Elmondta még, hogy az az 5 milliárd forint, amely az önkormányzatok számára 
biztos tőkegarantált, állampapírokba van fektetve, közel sem hozza azt az elvárt eredményt, 
amelyre számítottak. Az állampapírok nagyon rossz eredményt hoznak. Mai napon 103 millió 
forintot sikerült egy sikeres 2 percben az 1,7 milliárd forint mellett megszerezni erre az évre. 
A felhasználás  üteme  4  év  alatt  a  Közgyűlés  döntésének megfelelően  fejlesztési  célra  és 
működési konszolidációra fordítódik. Az előny, hogy ebben az évben ilyen nagy összeggel 
lehet gazdálkodni, az viszont szomorú, hogy ez az év is úgy fog eltelni, hogy a fejlesztési 
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összeg  nagy  részét  nem  lehet  felhasználni.  Ennek  az  az  oka,  hogy  az  uniós  pályázatok 
rendkívüli  módon csúsznak,  és még a  közbeszerzési  kiírások sem tudtak elindulni,  hiszen 
elodázódnak azok a döntések is,  amelyekből  kiderülne,  hogy nyertes,  vagy nem nyertes  a 
pályázat.  Az ipari  park volt  még egy neuralgikus pontja minden évben a költségvetésnek. 
Jelentős összeget kellett tartalékolni, mivel az ipari parkba betelepülők több mint 1 milliárd 
forintos  infrastruktúra  igényt  jelentettek  be.  Úgy  tűnik,  hogy  az  ipari  park  pályázat 
támogatható lesz. 500 millió forintot sikerül az 1 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéshez 
kapni, amiről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség levele is megérkezett. Elmondta még, hogy a 
6,7 milliárd forintra nagyon ügyelnek, és minden felhasználás csak a Közgyűlési döntésnek 
megfelelően fog történni. Ígéretet tett, hogy továbbra is minden pénzügyi bizottsági ülésen 
részt vesz és amennyiben olyan szakmai vita van, amibe szükséges a bekapcsolódása azt meg 
fogja tenni.

Kéri  József:  Pintér  László  felvetésére  elmondta,  hogy  a  2008-as  költségvetés  a 
kerékpárutakra  tartalmaz  előirányzatot  és  az  elmúlt  évben  más  feladatra  átcsoportosított 
összeg vissza fog kerülni. 

Szalay Ferenc  felhívta  a  figyelmet  a  könyvvizsgálói  jelentés  utolsó négy sorára,  ami  azt 
tartalmazza, hogy „véleményünk szerint a 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezet a fentiek 
esetleges  hatásait  figyelembe  véve  megfelel  a  jogszabályi  előírásoknak.  A  bevételek  és 
kiadások  összegei  a  számviteli  nyilvántartásokon  alapulnak.  A  rendelet-tervezet 
rendeletalkotásra  alkalmas.”  A  kötvény  kapcsán  elmondta,  hogy  nem  véletlenül  vált  a 
kötvény  kibocsátás  „össznépi  programmá  az  önkormányzatok  között”,  ugyanis  az 
önkormányzatoknak a „túlélést” valamilyen módon biztosítani kell. Ez a megoldás azért is jó, 
mert ha nem nyer különböző összegeket az önkormányzat a különböző fejlesztésekre, akkor 
akár  pályázati  források  nélkül  is  el  tud  indítani  különböző  fejlesztéseket,  mely  fontos  a 
továbbfejlődéshez.  Az  ipari  park  pályázatával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  fellebbezést 
nyújtottak  be.  Az  500  millió  forint  egy  figyelemfelhívással  helyre  lett  téve,  így  sikerült 
megnyerni  az  500  millió  forintot  az  ipari  park  fejlesztéséhez.  Javasolta  a  beszámoló 
elfogadását. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 25 fő - 17 igen szavazattal,  5 ellenszavazattal,  3 
tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

11/2008. (IV.28.) KR.  RENDELET
SZOLNOK  MEGYEI  JOGÚ  VÁROS  2007.  ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
TELJESÍTÉSÉRŐL,  AZ  EGYSZERŰSÍTETT  ÉVES  BESZÁMOLÓ  JÓVÁ-
HAGYÁSÁRÓL

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  77.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogkörében  eljárva,  az  Államháztartásról  szóló 
többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
- figyelemmel az 8/2007. (II.23.) KR. rendeletben foglaltakra, - Szolnok Megyei Jogú Város 
2007.  évi  költségvetésének  teljesítéséről,  az  egyszerűsített  beszámoló  jóváhagyásáról  az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. §
A költségvetési előirányzatok teljesítése

(1)A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az 1-5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
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30.077.372  ezer forint bevétellel

27.962.741 ezer forint kiadással

jóváhagyja. 

A Közgyűlés:

(2) Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként 
az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, 

(3) az önállóan, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési  szervek bevételi  és 
kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

(4)  a  2007.  évi  intézményi  feladatok  tartalékának  teljesítését  a  2.a.  számú  mellékletben 
foglaltak szerint,  

(5) a 2007. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló 
normatív állami támogatás elszámolását a 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 

(6)  az  intézményi  adatközlések  szerinti  ellátottak  száma  alapján  igényelt  normatív  állami 
támogatás  jogcímeinek  és  összegének  elszámolását  intézményenkénti  bontásban  az  1.a.a. 
számú mellékletben foglaltak szerint,

(7) a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően,

(8) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 
4. és 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint, 

(9) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 
5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

(10) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és 
eszközök szerinti bontásban az 5.a. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11)  Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket,  valamint  az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 
3.b. melléklet szerint.

fogadja el.

2. §
Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

(1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei 
Jogú Város 2007. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1/a. számú mellékletben, 
a  normatív  kötött  felhasználású  előirányzatok  elszámolása  az  1/b.  számú  mellékletben 
foglaltak alapján megtörtént.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt  elszámolás  alapján a Közgyűlés  tudomásul  veszi,  hogy az 
önkormányzati  költségvetést  – az intézményi  elszámolások adatait  is  figyelembe véve – a 
normatív  állami  hozzájárulásoknál  32.439  ezer  Ft  befizetési  kötelezettség,  a  2007.  évi 
személyi  jövedelemadó  kiegészítés,  valamint  a  központi  költségvetéssel  kapcsolatos 
elszámolásokban  – az  Államháztartási  törvény hatályos  előírásai  szerint  –  39.345 ezer  Ft 
befizetési  kötelezettség  terheli.  A  2007.  évi  normatív  kötött  felhasználású  támogatások 
esetében 785 ezer Ft a befizetési kötelezettség.
(3) A 2006. évi beszámolóban megállapított, kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött 
felhasználású támogatás - 592 ezer Ft - felhasználása és annak teljesítése elszámolásra került.
(4)  A Közgyűlés  megállapítja,  hogy 2.145 ezer  Ft  összegű kötelezettségvállalással  terhelt 
normatív kötött felhasználású támogatással a 2008. évi beszámoló összeállítása során számol 
el. 

3. §
A 2007. évi pénzmaradvány megállapítása

(1) A Közgyűlés a pénzmaradványt  a 6., 6.a., 6.a.a, valamint a 6.b. számú mellékletekben 
foglalt részletezettséggel tudomásul veszi. 
(2)  A  Közgyűlés  tudomásul  veszi,  hogy  a  6.a.  számú  mellékletben  foglalt  intézményi 
pénzmaradvány  javaslat  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2007.  évi  költségvetéséről  szóló 
8/2007.  (II.23.)  KR  rendelet  8.  §  5.a)  6.),  és  7.)  bekezdéseiben  foglalt  elszámolási 
kötelezettség eredményét tartalmazza.
(3)  A Közgyűlés  tudomásul  veszi,  hogy a  6.a.  számú  mellékletben  foglalt  Polgármesteri 
Hivatalban kezelt feladatok pénzmaradványát a 6.b. számú mellékletben részletezett áthúzódó 
kötelezettség terheli. 
(4)  Az  önkormányzat  jegyzője  és  a  költségvetési  szervek  vezetői  az  így  megállapított 
pénzmaradványnak a 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről – jelen rendelet 4. §-ban 
foglaltak figyelembe vételével - gondoskodni kötelesek.
(5)  Jelen  rendelet  3.  §-ban  megállapított  pénzmaradványnak  megfelelő  előirányzattal, 
valamint  a  4.  §  (1)  –  (5)  bekezdéseinek  megfelelően  a  2008.  évi  költségvetési  rendeletet 
módosítani kell. 

4. §
A 2007. évi pénzmaradvány korrekciója

(1)  A Közgyűlés  a  Szolnok  Megyei  Jogú Város  2007.  évi  költségvetési  előirányzatainak 
megállapításáról szóló 8/2007. (II.23.) KR sz. rendelet 8.§ 5.a. pontjában foglalt elszámolási 
kötelezettség  szerinti  –  jelen  rendelet  2.b.  sz.  mellékletében  részletezett  –  elvonást  nem 
érvényesíti.
(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a jelen rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésekben meghatározott 
Polgármesteri  Hivatalban  kezelt  feladatok  kötelezettségekkel  terhelt  maradványát 
céltartalékba kell helyezni.

5. §

(1)  A  Közgyűlés  az  Államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  118.§-ban 
hivatkozott  mérlegeket  és  kimutatásokat  az  1-5.f.,  és  14.  számú  mellékletekben  foglalt 
tartalommal  határozza  meg.  A  mérlegekre  és  kimutatásokra  vonatkozó  tartalmi 
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követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben 
is érvényesíteni kell. 
(2)  Az  önkormányzat  a  2007.  december  31-ei  állapot  szerinti  vagyonát  –  a  14.  számú 
mellékletben  foglalt  mérlegben szereplő adatok  alapján – 79.764.181 ezer  Ft-ban állapítja 
meg.

6. §
2007. évi egyszerűsített beszámolóról

(1)  A  Közgyűlés  az  önkormányzat  2007.  évi  egyszerűsített  mérlegét,  egyszerűsített 
pénzforgalmi  jelentését,  egyszerűsített  pénzmaradvány-kimutatását  a  8.,  9.,  10.  számú 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott  egyszerűsített  beszámolót  a Belügyi  Közlönyben és a 
Cégközlönyben közzé kell tenni.

7. §

Jelen  rendelettel  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2007.  évi  költségvetési  előirányzatainak 
megállapításáról  szóló  8/2007  (II.23.)   KR.  rendelet,  valamint  az  azt  módosító  19/2007. 
(V.4.),  20/2007.  (V.4.),  27/2007.  (VI.6.),  29/2007.  (VI.21.),  31/2007.  (VIII.29.),  33/2007. 
(IX.27.), 51/2007. (XII.13.), 2/2008. (I.28.) KR rendeletek, valamint Szolnok város 2007. évi 
költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről szóló 204/2007. (IX.27.) számú, Szolnok 
Megyei  Jogú Város  2007.  évi  költségvetési  előirányzatainak  I-III.  negyedévi  teljesítéséről 
szóló 259/2007. (XI.29.) számú közgyűlési határozatok hatályukat vesztik.

8. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén.

SZOLNOK VÁROS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8/2007.(II.23.) KR számú rendelettel fogadta el a 
város  2007.  évi  költségvetését,  melyet  19.291,7  millió  Ft  bevétellel,  21.658,9  millió  Ft 
kiadással, 2.367.222 millió Ft hiánnyal állapított meg. 

A költségvetési rendelet 3. §-a rendelkezett a hiány kezeléséről, melyben felhatalmazást adott 
a hiány finanszírozása kezelésének év közben történő kidolgozására. 

A 2007. évi költségvetési feladatok forrásszerkezetét vizsgálva már a tervezés időszakában 
megállapítható volt,  hogy az előző évhez viszonyítva a működési  – üzemeltetési  területek 
állammal szembeni pénzügyi mérlege negatív. 

Az államháztartási kapcsolatokból származó bevételek előző évhez viszonyítva 311 millió Ft-
tal csökkentek. Ennek következtében a saját bevételek növelésére - melyre csak korlátozott 
lehetőségek voltak, mivel azok jó része jogszabályok által determinált (adó, illeték) más része 
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piaci  viszonyok  között  realizálható  (vagyoni  bevételek:  bérleti  díjak,  értékesítések)  ami 
bizonytalanná teszi az elérhetőségét – már a tervjavaslat kidolgozásakor szükség volt. 

A közgyűlés a 2007. évi költségvetés előirányzatait  a rendeletben meghatározottak szerint, 
több alkalommal módosította. A módosítások zöme az állami juttatások, átvett pénzeszközök, 
valamint  az  intézményi  és  önkormányzati  saját  források  növekedése  miatti  előirányzati 
rendezéseket jelentette. 

„A költségvetés eredeti előirányzata 21.658,9 millió Ft-ról 31.001,2 millió forintra módosult 
mely az eredeti  előirányzathoz viszonyítva 43%-os növekedés jelent.  Az emelkedés oka a 
2007. június 28-án 8,2 milliárd forint értékű 55 millió CHF zártkörű kötvény kibocsátása, 
melynek felhasználására külön közgyűlési döntéssel meghatározott ütemben és módon 2010-
ig kerül sor.
Az  előirányzatok  teljesítése  a  bevételi  oldalon  30.077,3  millió  forint,  a  kiadási  oldalon 
27.962,7 millió forint.”

A  költségvetés  kiadási  előirányzatainak  feszítettsége  és  rugalmatlansága,  a  tartalékok 
céljellege,  a  szükségletekhez  képest  alacsonyabb  előirányzatok  visszafogott,  fegyelmezett 
gazdálkodást  igényeltek.  Az  év  közben  jelentkező  feladatok  ellátása  miatt  a  közgyűlés 
módosította  a  költségvetési  rendeletet,  mely  további  szigorításokat  eredményezett.  Az  év 
közben jelentkező kiadási megtakarítások, illetve többletforrások jelentős része felhasználásra 
került a feladatok megoldására.  

A  költségvetés  kiadási  előirányzatai  alapvetően  az  elfogadott  rendeletnek  megfelelően 
alakultak, a kötelezettségvállalások az előirányzatoknak megfelelően történtek. A teljesítési 
adatok alapján azonban az is látható, hogy a költségvetési rendelet elvei a gyakorlatban nem 
érvényesültek maradéktalanul.

Ennek alapvetően három oka volt:

• A várospolitikai  szempontból  kiemelt  feladatok  eredményes  ellátásához  a  tervezettnél 
több  saját  forrásra  volt  szükség,  melyek  jelentős  része  az  áthúzódó  beruházásokhoz 
kapcsolódott  (belvárosi  rehabilitáció),  illetve  a  kidolgozatlan,  bizonytalan 
forrásszerkezetű,  de  kiemelt  projektek  (szolnoki  ipari  park)  aktuális  feladatainak 
megvalósítását szolgálták. 

• A szakmai  szükségletek  és  igények  nem voltak  beszoríthatóak  a  költségvetési  keretek 
közé,  megfelelő  tartalék  hiányában  a  feladatelmaradással  járó  hátrányok  elkerülése 
érdekében többletkiadások vállalására is szükség volt. 

• A  városháztartási  reform,  tervezett  feladatai  teljesültek,  a  végrehajtott  feladatok 
megtakarítása  az elkövetkezendő  években realizálódik.  Ez  az elv  akkor  is  igaz,  ha az 
oktatási  ágazatban végrehajtott  következetes átszervezések már 2007 évben is létszám-
megtakarítást eredményeztek, melynek éves hatása meghaladja a 600 millió forintot 

A költségvetésben tervezett főbb célok összességében a közgyűlés által meghatározott módon 
valósultak meg, a költségvetési hiány rendezésére részben kötvény kibocsátásával került sor. 
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Eredményes  és  hatékony eszköznek bizonyult  az  intézményi  üres  állások,  valamint  ehhez 
kapcsolódóan  a  létszámellátottsághoz  kapcsolódó  álláshelyek  áttekintése.  A  2007.  évi 
költségvetésben  az  üres  állások  központi  béralapba  kerültek  és  az  álláshelyek 
forrásfelhasználására csak külön eljárás keretében kerülhetett sor. Ez a megoldás hozzájárult a 
költségvetési hiány mérsékléséhez hosszabb távon is.

Fontos és eredményes intézkedés volt az intézményi feladatrendszer áttekintése, majd ennek 
eredményeképpen  a  Csarnok  és  Piac  Intézmény  átszervezéssel  történő  megszűntetése. 
Eredményes volt a 4 önállóan gazdálkodó óvodai igazgatóság egy szervezeti egységbe való 
tömörítése. 

Hosszú évek után megvalósult a szociális és egészségügyi ellátás átszervezése, oly módon, 
hogy  a  Humán  Szolgálgató  Központ,  valamint  az  Egyesített  Szociális  Intézmény 
szolgáltatásai kiterjedtek a kistérségi településekre is. Ennek megfelelőn 2007. október 1-jétől 
az említett két intézmény kistérségi fenntartásba került át. 

Bevételi források teljesítése

Az önkormányzati  bevételek  összességében a  tervezettnek  megfelelően  alakultak.  A helyi 
adóból és illetékből az eredeti tervhez viszonyítva több mint 342 millió forinttal több bevétel 
keletkezett.  Ez  azonban  tiszta  többletforrást  nem  jelentett,  mivel  a  jövedelemkülönbség 
mérséklése  címen  kapott  támogatásból  év  közben  több  mint  290  millió  forintot  kellett 
visszafizetni a központi költségvetésbe. 

A  felhalmozási  és  tőke  jellegű  bevételek  a 
tervezett  szint  alatt  teljesültek.  A  tervezett 
telekértékesítés  bevételei  a  tervezett  szint 
26%-án teljesültek, a lakásértékesítés bevételei 
viszont  22%-kal  teljesültek  túl  az  eredeti 
előirányzathoz  képest.  A  tervezettől  eltérően 
alakult a Remondis Zrt. osztalék bevétele.

Az EU forrásokból megvalósuló beruházások 
keretében  a  kiadások  teljesültek,  a 
támogatások  elszámolására  azonban  csak 
részben került sor. 

A  címzett  támogatással  megvalósuló 
beruházás  2007.  évben  befejeződött,  az 
elszámolás  folyamatban  van.  A  ténylegesen 
járó  támogatás  lehívásra  került,  azonban  az 

eredetileg jóváhagyott címzett támogatás teljes egészében nem került felhasználására. 

Az  állami  támogatásokból  származó  bevételek  a  tervezettnek  megfelelően  teljesültek.  Év 
közben  egy  alkalommal  került  módosításra  a  normatív  állami  támogatás,  részben 
feladatellátásból,  részben  pedig  a  jövedelemkülönbség  mérséklése  miatti  támogatás 
lemondásából adódóan.

Hitelállomány és kezelés
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A  2006.  évben  felvételre  kerülő  –  közbeszerzési  eljárás  keretében  –  1,2  milliárd  forint 
beruházási hitelből le nem hívott, 395 millió forint igénybevételére került sor.
A kötvénykibocsátásból, a közgyűlés döntésének megfelelően 2007. évben 2 milliárd forint 
került tényleges igénybevételre a működési problémák csökkentésére, fejlesztési kiadásokra 
900  millió  forint  került  igénybevételre.  Az  általános  értékelésben  bemutatott  okok  miatt, 
figyelemmel  a  folyószámlahitel  keretében  kezelt  likvid  problémák  megoldását  is  célzó 
hitelfelhasználásra,  valamint  a  folyószámla  hitelkeret  állományára  év  végéig  a  működési 
költségvetési hiány 730,5 millió forint volt. 

A bevételi források illetve a kiadási szükségletek ismeretében hosszabb távon is számítani 
kell  arra,  hogy  az  önkormányzati  feladatok  ellátásához  kölcsönforrások  igénybevétele 
szükséges.  Továbbra  is  hatékonyan  és  célirányosan  kezelni  kell  ugyanakkor  a  működési 
kiadások túlfogyasztásából eredő relatív feszültségeket.  
Itt  kell  megemlíteni  azt  a  tendenciát,  amely  az  állami  támogatások  meghatározásánál  az 
elmúlt  években megjelent,  nevezetesen  a  folyamatosan  csökkenő normatív  támogatásokat, 
főleg az oktatás  területén.  A tanulólétszám csökkenés miatti  természetes  állami támogatás 
csökkenésen  túl  igen  jelentős  a  normatív  állami  támogatási  rendszer  módosítása  miatti 
forráskiesés. Ez a tény negatívan befolyásolja az adósságszolgálati terhek kezelését, az aktív 
adósságszolgálati rendszer működtetését. 

Kiadások alakulása

A  kiadások  között  2007.  évben  is  meghatározó  volt  az  adósságszolgálat  teljesítése,  az 
intézményhálózat  működtetése,  a  folyamatban  lévő  beruházások  és  fejlesztések 
megvalósítása.  Önkormányzati  szinten  az  összkiadásoknak  mintegy  83%-át  képezték  a 
működési célú kiadások, melyen belül a személyi jellegű kiadások járulékokkal 47%-ot tettek 
ki, fejlesztésekre az összkiadás közel 17% jutott.  

Az  intézményi  felújítások  között  prioritást 
élveztek a külső támogatás elnyerésére esélyes 
feladatok,  valamint  a  műszaki  okokból 
halaszthatatlan felújítások megvalósítása.   Az 
önkormányzati  intézményi  körben  egy 
intézmény  felújítására  került  sor  CÉDA 
támogatással,  az  előző  évről  áthúzódó 
beruházások  részben  befejeződtek,  az 
elszámolások  megtörténtek.  Egy  részük 
elszámolására 2008-ban kerül sor. 

EU-s  forrásból  befejezésre  és  pénzügyi 
elszámolásra  került  az  információszolgáltató 
tevékenység fejlesztése beruházás  is.  Címzett 
támogatással  fejeződött  be  a  Gépipari, 
Közlekedési  Szakközép  és  Szakiskola 
rekonstrukciója .

A kétpói regionális hulladéklerakó megvalósítása – melyben Szolnoknak gesztori szerepe van 
– 70%-os ISPA támogatásból, 20%-os KVM támogatásból valósul meg.  A kivitelezés 2006-
ban zárult le, a pénzügyi elszámolás 2007. évben megkezdődött. 
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2007.  évben  megvalósult  belváros  rekonstrukciója,  a  támogatások  elszámolására  azonban 
csak 2008. évben kerül sor. A belvárosi  rekonstrukció komplex értelmezése azt jelentette, 
hogy a program által érintett területekhez kapcsolódó területeken is fejlesztésekre került sor, 
elsősorban az úthálózat tekintetében. Ez azt eredményes megvalósításhoz - kötvényből – több 
mint 600 millió Ft-ot használtunk fel.  A közlekedési rendszer átalakulása a város számára 
hosszabb távon előnyöket biztosít. 

2007. évben tovább folytatódtak a pályázati forrásokkal megvalósuló beruházások, több mint 
163 millió forintot fordítottunk utak felújítására, felületi lezárására. 87 millió forint értékben 
került  sor  a  Mátyás  király  út  és  a  Városmajor  út  közötti  szakasz  kerékpár  útjának 
megépítésére.  A tervezett  ütemmel  szemben lassabban haladt  az iparosított  technológiával 
épült  lakóépületek  korszerűsítése.  A  beruházások  befejezésére  és  az  állami  támogatások 
elszámolására  2008.  évben  kerül  sor.  Az  infrastruktúra  egyéb  területein  is  sor  került 
fejlesztésekre. Önkormányzati forrásokból sor került közterületek felújítására, a további évek 
fejlesztéseit, projektjeit előkészítő kiadásokra.

2007. évben a várt EU-s projektek támogatása elmaradt. A fejlesztési feladatok rendszerbe 
állítása megtörtént, ennek keretében kidolgozásra került az integrált városfejlesztési stratégia, 
valamint a város hosszú távú fejlesztési koncepciója. 

Pénzmaradvány

2007.  évben  képződött  önkormányzati  szintű  pénzmaradvány  fedezetet  biztosít  a 
többlettámogatás  miatti  visszafizetési  kötelezettségünk  teljesítésére,  az  intézményekkel 
történő  elszámolások  rendezésére.  Szabad  rendeltetésű  pénzmaradványok  felhasználása 
elsősorban költségvetési hiány csökkentését kell, hogy szolgálják, ezen belül is a fejlesztések 
fedezetét.  A 2007.  évi  pénzmaradvány  speciális  része  a  kötvényforrás  maradványa,  mely 
elkülönített  kezeléssel  részben a Szolnok befektetési  alapban lekötött  forrásokat tartalmaz, 
részben a számlamaradványban átmeneti lekötésekkel kezelt pénzeszközöket. 

Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon növekedését 2007-ben is alapvetően a központi támogatások révén 
megvalósuló beruházások eredményezték.

Az  immateriális  javak  körében  a  növekedést  döntő  részben  az  információ  szolgáltatási 
tevékenység javítását célzó E-közigazgatás moduljainak használatba vétele jelentette.

Az ingatlanok tekintetében nagyságrendileg jelentős növekedést eredményezett az intézményi 
épületeken végzett  támogatott  felújítások befejezése (Gépipari,  Ruhaipari  SZKI,  Verseghy 
G.), az utak felújításai, kerékpár utak kialakítása. Tényleges csökkenést részben az Ipari Park 
működéséhez  szükséges  területek  apportálása,  valamint  a  felújításokat  megelőző  bontások 
selejtezése okozott.

Az üzemeltetésre  átadott  eszközök állományának jelentős  mértékű emelkedése  döntően az 
ISPA és  központi  támogatással  megvalósult   kétpói  hulladéklerakó  üzembe  helyezésének 
eredménye, ami mellett a víz- és csatorna, valamint távhő hálózat  tárgyévi aktuális felújítása 
történt meg.
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Költségvetési intézmények

A 2007.  évi  költségvetés  a  konszolidáció  pénzügyi  terve  volt.  Alapvetően  szembe  kellett 
nézni  a gazdálkodás  átvilágítása alapján összegzett  tapasztalatokkal,  melynek egyik fontos 
eleme  volt:  a  túlfogyasztó  működési  –  fenntartás  területeken  a  szükséges  szerkezeti  és 
szervezeti intézkedések megtétele.

Ezen a területen lényeges volt a  közoktatási feladatterv és a költségvetési terv végrehajtási 
feladatainak összehangolása. Ennek nyomán lehetőség volt a tervezett szakmai és pénzügyi 
intézkedések  hatékony  megvalósítását  biztosító  mechanizmusok  kialakítására  és 
érvényesítésére.  (óraszámok kialakítása, képzési szerkezet módosítása, szakmai és technikai 
létszám  elemzése  és  a  feladatokhoz  szükséges  igazítása,  üres  állások  bérelőirányzatainak 
központosítása, intézményi feladatokra tartalék kialakítása, létszámcsökkentés végrehajtása és 
a központi költségvetéshez pályázat benyújtása) A szociális ellátó rendszer átalakítása során 
elsősorban a kistérségi feladatellátásra  való átállás  valósult  meg. A jogi szabályozásban is 
bonyolult területen elsősorban az ellátás szakmai szükségleteinek az átalakítása történt meg. 
Az  egészségügyi  szolgálat feladatainak  ellátása,  az  Egészségügyi  Szolgálat  átszervezéssel 
történő megszüntetésével költségtakarékosabb feladatellátás valósítható meg. Az átszervezés 
létszám és bérmegtakarítással is jár. A kommunális ellátásban a Csarnok és Piac intézmény 
megszüntetésére került sor.

Az intézmények működését alapvetően az 
önkormányzati támogatás biztosította. E 
mellett az átvett pénzeszközök elősegítették 
az intézmények szakmai programjainak jobb 
színvonalú ellátását. Ezek felhasználása 
egyrészt működési, másrészt felhalmozási 
célokat szolgál.

Az intézmények tevékenyen és 
eredményesen használták ki az egyes 
pályázati lehetőségeket. 2007. évben több 
intézmény ért el eredményeket európai uniós 
pályázatokon. Mindez ésszerű 
gazdálkodással párosult, mely lehetővé tette, 
hogy forrásokat szabadítsanak fel, és 
csoportosítsanak át egyéb feladatokra.

2007-ben is sajátos helyzetet teremtett az oktatási intézményekben, hogy a csökkenő gyerek 
létszám miatt  csökken az állami támogatás,  emiatt  az önkormányzati  saját  forrásból egyre 
több támogatást kell nyújtani az ellátás biztosításához.

Az intézmények működése az év során biztosított volt, a tervezett feladatok megvalósultak. A 
kincstári rendszer biztosította a kiegyensúlyozott finanszírozást. A 2007. évben végrehajtott 
intézményi  átszervezések  után,  a  feladatbővüléssel  egyidejűleg  az  évközi  gazdálkodás 
zökkenőmentes volt.
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Ebben  jelentős  szerepet  vállalt  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Intézményszolgálata.  Az 
Intézményszolgálathoz  került  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmények  költségvetési 
gazdálkodása  a  köztük  létrejövő  együttműködési  megállapodás  kereteit  túlnőve  folyt,  az 
évközi feladatellátást elősegítette a napi kapcsolattartás, egyéni és összevont konzultációk, a 
szakmai tanácsadások folyamatosan fenntartott és működtetett rendszere. 

Az  intézményi  körben  jelentős  hányadot 
képviselnek  a  személyi  jellegű  kiadások.  Az 
évközi  átcsoportosítások  és  álláshely 
csökkentések  eredményeként  a  rendszeres 
személyi  juttatások  előirányzata,  és  azok 
járuléka  csökkent.  A  létszámgazdálkodás 
átalakított  rendszere  takarékosabb,  de  a 
feladatok  ellátását  biztosító  megoldásokat 
eredményezett.

Az  intézmények  a  többletbevételüket,  illetve 
az  év  közben  képződött  megtakarításaikat 
elsődlegesen  a  nem  rendszeres,  illetőleg  a 
külső  személyi  juttatások  körébe  használták 
fel.  Az  intézmények  jelentős  részének  volt 
lehetősége  étkezési  hozzájárulást,  egyéb 
költségtérítéseket, és jutalmat fizetni.

Az  intézmény  dologi  kiadások  között  jelentős  mértékű  az  élelmezési  kiadás.  A  törvény 
továbbra is rászorultsági alapon 50%-os, illetve 100%-os normatív állami támogatást biztosít 
a szülők részére. 2007. évben 8.320 gyermek vette igénybe az intézményi étkeztetést, ebből 
2.202 fő részesült 50%-os támogatásban, ingyenesen 988 fő étkezett. 

Ingyenes tankönyvellátásban – törvényi változások miatt az előző évhez képest közel 2500 
fővel kevesebb - 4.648 gyermek részesült Az intézmények költségvetésében a támogatások – 
mint kiemelt előirányzat – tételesen elszámolásra kerültek. Szintén tételes elszámolás része 
volt az érettségi és szakmai vizsgadíjak előirányzata. 

Az energiakiadások a módosított előirányzatnál alacsonyabb mértékben teljesültek. 

Az  intézmények  a  vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  a  költségvetési  beszámolóban 
kimutatták, elszámolták pénzmaradványaikat, melyet intézményenként felülvizsgáltunk.
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2. napirendi pont
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  bérletéről,  valamint 
elidegenítéséről szóló többször módosított 25/2005. (VI.30.) KR. rendelet módosítására

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  25  fő  -  25  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

12/2008. (IV.28.)  KR.  rendelet
az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  bérletéről,  valamint 
elidegenítéséről  szóló,  többször módosított  25/2005. (VI.30.)  KR. rendelet 
módosításáról

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

1. § 

A KR. 7. § (4) bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A nyertes pályázó bérleti szerződést egy lakás bérletére köthet.”

2. § 

A KR. 9. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a)  A  jövedelmi  viszonyokat  a  pályázó  a  lakás  bérleti  jogának  megpályázása,  illetve 
kérelmezése időpontját megelőző havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és” 

3. §

(1) A KR. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A fiatalok házában lévő szociális bérlakások - takarékosságra ösztönzéssel – egyedülálló 
fiatalok, fiatal házaspárok és élettársak átmeneti elhelyezésére szolgáló lakások.” 
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(2) A KR. 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Fiatalok házában lévő szociális  bérlakás  bérletére  azok az egyedülálló  fiatalok,  fiatal 
házaspárok és  élettársak  jogosultak,  akiknek a  lakás  bérleti  jogának megpályázása,  illetve 
kérelmezése időpontjában - a lakásba együttköltözni kívánó személyekből álló - családjában 
az 1 főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 
négyszeresét nem haladja meg, és az általános bérbeadási feltételeknek megfelelnek.” 

4. §

A KR. 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A fiatalok házában lévő szociális bérlakások bérletére kiírt pályázat esetén a jelentkezési 
lapnak tartalmaznia kell lakáscélú előtakarékosságra vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozat 
szerint  az egyedülálló pályázó vállalja,  hogy a bérleti  szerződés megkötésének időpontjáig 
bármely államilag garantált lakossági lakástakarék-pénztárral - havonta rendszeresen 20.000.- 
Ft elhelyezésére vonatkozó - lakáscélú előtakarékossági szerződést köt. Abban az esetben, ha 
a pályázók házastársak, élettársak, a nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a bérleti szerződés 
megkötésének  időpontjáig  bármely  államilag  garantált  lakossági  lakástakarék-pénztárral  - 
havonta  rendszeresen  legalább  30.000.-Ft  elhelyezésére  vonatkozó  -  lakáscélú 
előtakarékossági szerződést kötnek.” 

5. §

A KR. 47. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)  Közszolgálati  Szállón  történő  elhelyezésre  azok  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  fenntartásában  működő  költségvetési  szervek  munkavállalói,  továbbá  a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ és a Szolnoki Kistérség 
Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális  Intézmény  munkavállalói  jogosultak,  akiknek 
elhelyezését a munkáltató intézmény vezetője támogatja.”

6. §
Záró rendelkezések

E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén.

3. napirendi pont
Előterjesztés  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  szóló  önkormányzati 
rendelet megalkotására

Szalay  Ferenc:  Az  ülés  előtt  kiosztott  kiegészítést  kérte  tárgyalási  alapnak  tekinteni. 
Bejelentette,  hogy  a  városgazdálkodási  bizottság  az  előterjesztés  két  fordulóban  történő 
tárgyalását  javasolta.  Elmondta  azt  is,  hogy a  témához  nagyon  sok  észrevétel,  vélemény 
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érkezett.  Ismertette,  hogy  a  lakosokat  még  szélesebb  körben  kívánják  bevonni  annak 
érdekében, hogy megtalálják a legjobb megoldást. 

Dr. Szakali Erzsébet: A bizottsági véleményt figyelembe véve készült az ülés előtt kiosztott 
kiegészítés, mely tartalmazza a megkérdezettek véleményét. Szintén kiosztották a városban 
működő melegkonyhás vendéglátóhelyek, zenés szórakozóhelyek listája, valamint az I. és II. 
kategóriába  sorolt  üzletek  listája.  A  Kazinczy  út  lakóitól  34  aláírással  érkezett  írásos 
beadvány, melyben a rendelet megalkotását kérik a szigorúbb változattal. A rendelet-tervezet 
két változatot tartalmaz. Az „A” változat a megengedőbb, ami azt jelentené, hogy pénteken, 
szombaton,  ünnep napokon a  melegkonyhás  vendéglátó  üzletek  és  zenés  szórakozóhelyek 
reggel 06.00 órától hajnal 02.00 óráig nyitva tarthatnak. Egyébként este 22.00 órától reggel 
06.00  óráig  zárva  kell  hogy  tartsanak,  kivéve  az  I.  és  II.  kategóriába  sorolt  vendéglátó 
üzleteket. 
A  „B”  változat  szigorúbb  szabályozást  tartalmaz,  ugyanis  az  I.  és  II.  kategóriába  sorolt 
üzletek kivétel szigorúan 22.00 órától reggel 06.00 óráig megtiltja a vendéglátó üzletek nyitva 
tartását. 

K é r d é s e k:

Csala Sándor Péter:  Bizonyos  területeken van probléma a városban,  aminek hatására  az 
egész  városban  korlátozni  akarja  a  rendelet-tervezettel  az  üzlethelyiségek  nyitva  tartását. 
Szeretné tudni mely területek azok, ahol a gondok jelentkeznek, mert fontos lenne tudni, és 
esetleg egy más megközelítéssel is el lehetne érni a probléma megoldását?

Dr. Póta Sándor: Örömmel vette tudomásul, hogy készül egy ilyen rendelet, de nagyon sok 
mindent  figyelembe kell  venni,  mert  a lakosságnak és a  szórakozni  vágyóknak is  más az 
érdeke.  A  kérdése  az,  hogy  amennyiben  megalkotásra  kerül  a  rendelet,  akkor  milyen 
szankcionálási lehetőségek lesznek, és milyen ellenőrzéseket lehet majd elvégezni?

Radócz Zoltán: A rendelet-tervezet szerint a melegkonyhás vendéglátóhelyek kivételt fognak 
képezni,  és  a  kiosztott  anyagból  kiderül,  hogy  ilyen  üzlet  kb.  50  db  van,  mi  fogja 
megakadályozni  azt,  hogy  akik  nem  felelnek  meg  a  melegkonyhás  vendéglátóhelyek 
fogalmának, és át fognak alakulni melegkonyhás egységekké, az esetben mentesülni fognak a 
szigor  alól?  Véleménye  szerint  a határ nem olyan  erős,  ami alapján valamilyen  szankciót 
lehetne alkalmazni.

Bozsányi  István:  Olyan  döntés  előkészítés  van  a  Közgyűlés  előtt,  ami  nem  csak  a 
szolnokiakat, hanem a környékben lakókat is érdekli, és valamilyen szinten érinti. A kérdése 
arra  irányul,  hogy  nem  lenne-e  célszerű  egy  szélesebb  körben  tartott  párbeszéddel  ezt 
megvitatni, például a vendéglátósokkal együtt? Másik kérdése, hogy három évvel ezelőtt az 
önkormányzat  vásárolt  egy  nagyon  komoly  berendezést,  amit  zajszint-mérésre  lehet 
használni. Mennyire vált be ez a beruházás, és mennyire használják? 

Kerék  Gyula:  Gondoltak-e  az  előkészítők  azokra,  akik  éjszaka  szeretnének  elmenni 
szórakozni, de mivel zárva lesznek a szórakozóhelyek, a közterületeket fogják erre használni, 
vagy más városba mennek át. Sajnos ez felveti annak lehetőségét, hogy további rongálások, 
hangos viselkedések lesznek. A disco után a fiatalok pedig nem biztos, hogy haza is érnek 
Szolnokra, nőhet a disco-balesetek száma. 

Dr. Kovács László érdeklődött, hogy a rendelet-tervezet előkészítői foglalkoztak-e másféle 
szankcióval, csoportosítással, tehát nemcsak a működési engedély alapján I. kategóriától a IV. 
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kategóriáig  való  besorolással.  Az  érthető,  hogy  egyensúlyt  kíván  teremteni  a  rendelet-
tervezet, a szórakozni vágyó fiatalok és a pihenni vágyó lakosok között. Felmerül a kérdés, 
hogy nem lenne-e jobb az a  szabályozás,  hogy a  vendéglátóhely környékén lévő lakosok 
száma alapján  határozzák meg  a  kategóriát?  Például  egy társasházas  övezetben  több száz 
embert zavar egy vendéglátóhely, ott ne engedélyezzen a rendelet, vagy korábban zárjon be a 
vendéglátó egység. Meggyőződése, hogyha nagyon beszigorítják a nyitva tartást, akkor ez a 
városnak a minőségét rontani fogja, a túl engedékenységnél viszont a lakók nem fogják jól 
érezni  magukat.  Nem a vendéglátóhelyek  kategóriáját  kellene  így meghatározni,  hanem a 
zavart közösség nagyságát kellene figyelembe venni.

Csák László: Nem egyszerű a feladat, és minden eddig feltett kérdéssel egyetértett. További 
kérdésként  fogalmazta  meg,  hogy  számolnak-e  az  életszerű  helyzetekkel  az  előterjesztés 
készítői, például azzal, hogy 22.00 órakor bezár egy vendéglátóhely és 22.00 órától zártkörű 
klubtagságival  rendelkezők  fognak  megjelenni.  Felhívta  a  figyelmet,  hogy  nyáron  21.30 
órától van sötét, előtte a fiatalok el sem indulnak szórakozni. 
Véleménye  szerint  az  élet  bizonyos  dolgokban  megkövetel  kompromisszumokat.  A 
korlátozások mellett milyen egyéb lehetőségek lesznek? 

Radócz  Zoltán Nem  szerepel  az  előterjesztésben,  illetve  a  kiegészítésben,  hogy  egy 
szórakozóhely hatóságilag mitől válik zenés szórakozóhellyé, mi az előírás. 

Szalay Ferenc: A szakmai válaszok előtt elmondta, hogy valóban nagy problémát okoz, hogy 
mekkora kárt okoz egy ilyen szabályozás, illetve hogy mennyi előnye van. Egyetértett Kerék 
Gyula felvetésével, hogy a szigorítás miatt a fiatalok elmennek másik városba, majd a disco 
után előfordulhat,  hogy összetörik magukat  hazafelé  jövet.  A kérdések között  elhangoztak 
olyan megjegyzések, hogy „gondoltuk-e rá”. Tulajdonképpen ezért van a Közgyűlés előtt ez a 
téma, hogy közösen gondolják végig a problémát. A vendéglátósokkal való kapcsolatfelvétel 
egy kicsit érdekes lenne, mert pont ellenérdekeltek és mindig az hangzik el részükről, hogy 
nem ők okozzák a problémát, hanem a szórakozóhelyről kijövők. Az alapgond abból adódott, 
hogy 6-8 intézményből komoly visszajelzés érkezett, hogy a környezetben lakók nem tudnak 
nyugodtan élni a vendéglátó egység miatt. Személy szerint is elgondolkodott azon, hogy 6-8 
„nem normális miatt” érdemes-e 400 helyet szankciókkal súlytani. Azzal is egyetértett, amit 
Dr.  Kovács  László  vetett  fel,  hogy  a  problémás  helyek  ott  vannak,  ahol  sokan  laknak. 
Mindenkitől  azt  kérte,  hogy gondolják  végig,  hogy mit  lehet  még  tenni,  mert  turisztikai, 
idegenforgalmi, biztonsági szempontból komoly problémát okozhat a rendelet, hogyha nem 
megfelelő a szabályozás, de az is biztos, hogy szükség van a szabályozásra. 

Dr.  Szakali  Erzsébet:  Csala  Sándor  Péter  kérdésére  elmondta,  hogy 5  olyan  vendéglátó 
egységről van szó, ahol a lakók részéről a nyugalmuk zavarása miatt problémák vannak. Dr. 
Póta  Sándor  kérdésére,  hogy  milyen  szankcionálási  lehetőség  van  elmondta,  hogy  az 
üzemeltető az üzlet működésének megkezdése előtt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalnál  írásban  jelenti  be  az  üzlet  kategóriába  sorolását.  A  tulajdonos,  hogy  melyik 
kategóriába sorolja magát, hogyan alakítja ki az üzletét, az az üzletvezető saját joga és erről a 
Magyar  Kereskedelmi  Engedélyezési  Hivatal  dönt.  Képviselői  kérdés  is  volt,  lakossági 
fórumokon  is  felvetődött,  hogy  a  jegyző  miért  nem  intézkedik.  A  jegyző  lehetőségét  a 
kereskedelemről szóló 2005. évi törvény egy jogszabályi hivatkozással nevesíti. A probléma 
az, hogy a törvénynek végrehajtási rendelete nem jelent meg. A törvény indokolására kell 
hagyatkozni,  mely  a  következő:  „Az  illetékes  önkormányzat  jegyzője  közérdekből, 
környezetvédelmi szempontok alapján, zajterhelés csökkentése érdekében elrendelheti, hogy 
….”  A  zajméréssel  kapcsolatos  felvetésre  a  következő  választ  adta:  ezek  a  mérések 
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folyamatosak, különösen a nyári időszakban. A Rendőrség, az ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelem, 
a Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival történik az ellenőrzés. A 
közterület-felügyelet rendelkezik zajszintmérő műszerrel, de nehézségként jelentkezik, hogy 
megfelelő képesítéssel rendelkező szakember lehet az, aki a mérést  végezheti.  Sajnos nem 
bizonyítható a zajszintek mérése során, hogy bárhol meghaladná az engedélyezett mértéket a 
zaj, és emiatt nehéz úgy intézkedni a jegyzőnek, hogy ezeken az ellenőrzéseken nem tudják 
bizonyítani,  hogy magasabb  a  zajszint  a  megengedettnél.  Kérdésként  fogalmazódott  meg, 
hogy amikor a közterületen folytatódik „randalírozás”, akkor hogyan lehet eljárni. Erre az a 
válasz, hogy csak akkor lehet rendet tenni a városban, ha folyamatosan megjelennek a hatóság 
szakemberei. Radócz Zoltán második kérdésére: A 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet szabályozza 
a melegkonyhás vendéglátó üzletekkel kapcsolatos jogszabályi környezetet, ugyanígy a zenés 
vendéglátóegységekét is. A más kategóriába való átsoroltatás elképzelhető, de az I-től IV-ig 
kategóriába  sorolás  feltételei  szigorúak.  Amennyiben  az  üzemeltető  úgy  dönt,  hogy  más 
kategóriába  soroltatja  át  magát,  valószínűleg  azokat  az  árakat  nem  tudja  tartani,  mint  a 
kategóriamódosítás  előtt.  Bozsányi  István felvetésére,  hogy minél  szélesebb körben kell  a 
rendelet-tervezetet megismertetni: a vendéglátóegységeket üzemeltetők véleményét meg lehet 
kérdezni, de teljesen világos, hogy milyen véleményük lehet. 
Az  nagyon  fontos  és  lényeges,  hogy  azokban  a  vendéglátóegységekben  ne  történjen 
kiszolgálás,  ahol olyan  egyének vannak jelen,  akik ha elhagyják a szórakozóhelyet,  akkor 
nem  igazán  tudják,  hogy  mit  tesznek.  Dr.  Kovács  László  kérdésére:  többféle  megoldási 
lehetőséggel foglalkoztak, többek között a megyei jogú városoktól megkérdezték, hogy hol 
van ilyen rendelet. Kaposvár tervezte, de ott nem fogadta el a Közgyűlés, tehát nincs ilyen 
rendelet.  A Fővárosi kerületeknél van hasonló rendelet.  Azt el kell mondani, hogy nagyon 
kevés önkormányzat rendelkezik ilyen rendelettel. Fontos törvényességi szempont a rendelet-
tervezetnél,  hogy  oly  módon  ne  sértsen  jogszabályt  a  Közgyűlés,  hogy  elvtelen 
megkülönböztetés  legyen  a  vendéglátóegységek  között.  Ezt  kerülni  kell.  A  társasházak 
vonatkozásában elmondta, az állampolgárok nem tudják, hogy társasházi törvény lehetőséget 
ad arra,  hogy ne járuljanak hozzá a társasház földszintjén,  alagsorában vendéglátó egység 
kialakítására,  működési  engedély  kiadására.  Csák  László  kérdésére  megjegyezte,  hogy  a 
fiatalok  szórakozása,  nem  szabad,  hogy  a  szórakozóhelyek  nyitva  tartásától  függjön.  A 
figyelem felhívása fontos volt, azaz meg kell teremteni a fiatalok számára azt a lehetőséget, 
hogy tartalmas programokat találjanak a városban. 

Hozzászólások:

Csala Sándor Péter: A kérdésekből és az arra adott válaszokból is kiderült,  hogy nagyon 
komoly  és  bonyolult  ez  a  rendelet-tervezet.  Ez  a  probléma  sok embert  érintő,  de  lokális 
probléma, amit véleménye szerint egy ilyen rendelettel  nem szabad megoldani.  Jelenleg is 
rendelkezik  eszközökkel  az  önkormányzat,  mint  például  a  zajszint-mérés.  Szolnok  Város 
Települési  Rendezési  Terve  is  rendelkezik  a  város  különböző  területére,  lakóövezettől 
függően  zajszint  meghatározással.  Ha  egy  zenés  szórakozóhely  a  zajhatással  túllépi  a 
megengedett  szintet,  az  szankcionálható.  Ami  az  utcán  történik  az  viszont  nem rendelet 
kérdése. Példaként említette a Verseghy parkban történt padrongálásokat, mivel azt sem lehet 
rendelettel  megoldani.  Nem  értett  egyet  azzal,  hogy  a  városban  működik  7-8  olyan 
szórakozóhely,  amivel  probléma  van  és  ezért  az  összes  többit  is  büntetni  kellene.  Nem 
hangzott el negatív példaként szórakozóhely megnevezés, ezért pozitív értelemben kiemelte a 
„Korona Sörház”, „Tabán kapu Söröző” szórakozóhelyeket,  ugyanis  egyikről  sem érkezett 
panasz a lakosság részéről, pedig társasházi környezetben, vagy sorház alatt lévő helyekről 
van szó. Távolabbi helyről kiemelte a Szandaszőlősön működő „Kanyar söröző”, „Tóbiás” 
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vendéglátóegységeket. Felvetődik a kérdés, ha ezeket a vendéglátóegységeket is a rendelettel 
tönkreteszik, mi lesz a városban. A „Tisza fővárosa” projekt nem csak az új szállodákba jövő 
vendégeket akarja fogadni, hanem jönnek a városba hátizsákos turisták, kerékpárosok, Tisza-
túrázók. Mit tesz a város akkor, ha ezek a vendégek azzal szembesülnek, hogy el akarnak 
menni egy nem megfelelő kategóriába sorolt vendéglátó egységbe, de nem tudnak, mert azt 
mondják nekik, hogy Szolnokon nem lehet elmenni egy sörözőbe. Egyetértett a kétfordulós 
tárgyalással,  de  a  jelenlegi  kétalternatívás  rendelet-tervezet  helyett  egy  olyan  tervezetet 
kellene alkotni, amely a lakosságot konkrétan sértő egységeknek a szabályozására vonatkozik. 
Véleménye szerint a jelenlegi tervezetet nem szabad elfogadni. 

Dr.  Füle  István:  Részt  vett  a  főiskola  véleményének  a  megfogalmazásában,  ezért 
tolmácsolta, hogy a hallgatói önkormányzat sokkal keményebben fogalmazott, mint ahogyan 
ez az írásban megjelent az elutasítás kapcsán. A fiatalok számára abszolút elfogadhatatlan ez 
a rendelet-tervezet, és hangsúlyozták, hogy az I. és II. osztály gyakorlatilag megfizethetetlen, 
és  ha  kiszorulnak  a  fiatalok  a  szórakozóhelyekről,  akkor  a  különböző  üzletekben  fogják 
megvásárolni az italt. Szakmai értelemben az a legnagyobb probléma, hogy koncepcionálisan 
kellene kezelni az egészet, ami nem történt meg. Nincsenek meg azok a feltételek sem, hogy 
hova menjenek az emberek, tehát az előfeltételek sincsenek kialakítva. Első lépésként előbb a 
feltételeken kellene gondolkodni. 
Példaként  említette,  hogy  a  szandaszőlősi  rétre  olyan  szórakoztató  rendezvények,  illetve 
intézmények települnének, amelyek tudnák pótolni a szórakozni vágyók igényeit. Elhangzott, 
hogy kategóriába sorolást lehet változtatni. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy az előterjesztés 
mellékletében szereplő I. kategóriás éttermek közül vannak olyanok, amelyek a kategóriához 
kapcsolódó  feltételek  közül  többet  nem  teljesítenek.  Ugyanez  vonatkozik  például  a  III. 
kategóriába lévő vendéglátóhely átsorolását illetően a II. kategóriára. 

Dr. Póta Sándor:  Nem könnyű feladat egységes rendeletet  alkotni ez ügyben, de az sem 
lehet,  hogy 22.00 óra után „egy alvó várossá” alakuljon Szolnok. Ez nem engedhető meg 
turisztika,  idegenforgalom  szempontjából  sem,  de  nem  megengedhető  1-2  „renitens” 
szórakozóhely miatt sem. Véleménye szerint nem a szórakozóhelyekkel van a baj, hanem az 
ott tartózkodók közül egy-két személy nem tartja be a „normális emberi szabályokat”. Nem 
ott kezdődik a probléma, hogy meddig tart nyitva egy szórakozóhely, hanem ott, hogy amikor 
az az egy-két személy elhagyja a helyiséget. Javasolta, hogy a szórakozóhelyek környékét - a 
szórakozóhely terhére - be kellene kamerázni és ahol probléma van, onnan ki kellene utasítani 
a nem megfelelően viselkedőket. Javasolta még, hogy a várost körzetekre kellene osztani. A 
Tiszaliget felé kellene terelni a szórakozási lehetőségeket. Jobban figyelembe kellene venni 
téli,  nyári  nyitva  tartás  időpontjait,  amihez  az  évszaknak  megfelelően  kell  a  helyiséget 
biztosítani. Kiemelte, hogy fontos lenne minden vendéglátó egységnél a mellékhelyiségekre 
való  fokozott  figyelem.  Nagyon  sok  panasz  hangzott  el  ezzel  kapcsolatban  és  példaként 
említette  a  Pozsonyi  úti  vendéglőt.  Egyetértett  a  kétfordulós  tárgyalással  és  felhívta  a 
figyelmet,  hogy  „ne  legyen  Szolnok  egy  alvó  város”.  Javasolta,  hogy  ne  csak  péntek, 
szombat,  vasárnap legyen  a  szórakozás  napja  a  nyitva  tartás  szempontjából,  hanem a hét 
közepére is ki kellene jelölni egy napot. 

Dr. Bozó Andrea: A rendelet-tervezet péntek, szombat és ünnepnap nyitva tartását rendezné, 
a vasárnapról nincs szó. Nagyon fontos dolog, hogy a Közgyűlés foglalkozik ezzel a témával, 
hiszen évek óta visszatérő problémáról van szó. A hozzászólásának első része tulajdonképpen 
egy kényszerhelyzet a rendelet-tervezet vonatkozásában és ezért javaslatként az „A” változat 
– könnyebb változat – elfogadása lenne a célszerű és még ezt is „továbblazítva” javasolta, 
hogy ne 22.00 óra legyen a zárás időpontja a jelzett napokon, hanem 23.00 óra. 
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A péntek, szombat és ünnepi nyitva tartás pedig ne 02.00 óra, hanem 04.00 órakor legyen. A 
nonstop  üzletekben  pedig  23.00  óra  után  ne  lehessen  szeszesitalt  kapni.  A  kiegészítés 
mellékletei  között  szerepel  a  különböző  kamarák  és  szervezetek  véleménye.  A  Szolnok 
Megyei  Kereskedelmi  és  Ipar  Kamara  a  vállalkozók körében végzett  felmérést  a  témával 
kapcsolatban. Ebben olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy „abszolút vegyes fogadtatása 
van a tervezetnek”. A vállalkozók azt elfogadják, hogy nincs teljesen rendben az éjszakai élet 
egyes  szórakozóhelyeiken,  de  álláspontjuk  szerint  „vizsgálni  kell,  hogy  a  hatálybalépést 
követően esténként a pezsgő élet megszűnése nem ellentétes-e az önkormányzat nagyszabású 
idegenforgalmi  terveivel.”  A  főiskola  véleménye  megfontolandó,  mivel  pont  azokról  a 
fiatalokról van szó, akiket szeretne megtartani „hazavárni” a város és az is ismert,  hogy a 
fiatalok körében az élet, a szórakozás gyakorlatilag éjfélkor kezdődik. Nem helyes azokat a 
fiatalokat  büntetni  30-50 „randalírozó”  miatt,  akik  szórakozni,  kikapcsolódni  szeretnének. 
Megfontolandónak  tartotta  a  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Észak-alföldi  Regionális 
Felügyelősége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség vezetőjének a véleményét, aki azt 
mondja,  hogy  „a  kereskedelemről  szóló  törvény  nem  ad  lehetőséget  arra,  hogy  az 
önkormányzat kategóriába sorolás alapján állapítsa meg az eltérő nyitva tartási rendet és e 
szerint tegyen különbséget az üzletek között”. A véleményben az is szerepel, hogy „a nyitva 
tartási idő korlátozása, a kötelező zárva tartási idő meghatározása, csak konkrét vendéglátó 
egységgel szemben alkalmazható és nem az általános értelembe vett kategóriával szemben.” 
Ez  azt  jelenti,  hogy  konkrét  üzletekre  lehet  koncentrálni  a  nyitva,  vagy  zárási  idő 
meghatározásánál.  Véleménye  szerint  6-8  szórakozóhely  miatt  nem  érdemes  400-at 
korlátozni. Ezt a kérdést a példa statuálásával lehetne megoldani. A Kazinczy útról érkezett 
beadvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy mindenki tudja melyik vendéglátó egységről van 
szó. A rendőrség részéről elhangzott, hogy létszámhiány miatt nem tudják megoldani, hogy 
minden szórakozóhelyet  ellenőrizzenek éjszakánként.  Meggyőződése,  hogyha egy hónapon 
keresztül  minden  alkalommal  a  rendőrség  ellenőrzést  végezne  a  problémás  szórakozó-
helyeken, akkor minden bizonnyal a „felügyelet” következményeként rájönnének az emberek, 
hogy másképp is lehet szórakozni. A zajhatással kapcsolatban az a véleménye,  ha a mérés 
megfelelő értéket mutat, az ellen nem lehet mit tenni, de emiatt nem kellene „Szolnok még 
jobban kibontakozó pezsgő életét korlátozni.” A kategóriák kapcsán elhangzott a főiskolások 
részéről, hogy nem fogják tudni megfizetni az I., II. kategóriába sorolt vendéglátóegységek 
árait. Ezt nem csak a főiskolások, de más fiatalok sem fogják tudni megfizetni, akiknek nincs 
önálló jövedelmük. 

Szalay Ferenc kérte, hogy a hozzászólásoknál a képviselők ne ismételjék a már előzőekben 
elhangzott véleményeket, az látszik, hogy a jelenlegi rendelet-tervezet nem jó, változtatni kell 
rajta. 

Dr. Szegedi Károly egyetértett Szalay Ferenc felhívásával. Ennek a napirendi pontnak az a 
címe,  hogy  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  a  rendje,  holott  arról  van  szó,  hogy 
alkoholfogyasztással összefüggő rendzavarások megelőzésére mit lehet tenni. Tehát arról van 
szó, hogy a kereskedelmi és vendéglátó üzletekben árusított alkoholfogyasztással összefüggő 
károk  és  a  lakosság  nyugalmát  megzavaró  tevékenységek  megelőzésének  mi  legyen  az 
eszköze. A játszóterek mellett a padon részegeskedő egyének nappali viselkedése is zavarja az 
életet,  nem csak az éjszakai  alkoholfogyasztóké.  Komplexen kellene  az egészet  vizsgálni. 
Csokorba kellene szedni, hogy milyen eszközök állnak jelenleg rendelkezésre, mit lehet tenni 
a lakosság érdekében, hogy a lehető legjobban szolgálja az önkormányzat a jó célt. Meg kell 
vizsgálni,  hogy  ebbe  mennyire  tartozik  bele  a  nyitva  tartás.  A  vizsgálatok  után  az 
eredménynek megfelelően kell megalkotni a különböző rendeleteket. 
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A  legfontosabb  dolog  az  volna,  hogy  betartatni  azokat  a  szabályokat,  amelyek  ezekre  a 
vendéglátóegységekre, vagy kereskedelmi üzletekre vonatkoznak. 

Szalay Ferenc egyetértett Dr. Szegedi Károly hozzászólásával. 

Radócz Zoltán: Az ülés előtt kiosztott kiegészítésben is szerepel, hogy a „B” változat teljesen 
kizárta volna a melegkonyhás étteremmel rendelkezőket, ha nem tartoznának az I. vagy II. 
kategóriába.  Felhívta  a  figyelmet,  hogy az  összes  pizzázó  III.  kategóriás,  tulajdonképpen 
22.00 órakor be kellene zárniuk a rendelet-tervezet szerint. Az egész ügy bonyolultabb annál, 
minthogy  egyszerűen  csak  szabályozásra  kerüljön  a  nyitva  tartás,  mert  a  melegkonyhás 
étterem kategóriába  könnyebb  átlépni,  de  szabályozni  jóval  nehezebb.  Nem hangzott  el  a 
válaszban, ezért változatlanul szeretné tudni, hogy mitől zenés egy szórakozóhely, mert ez is 
egy átlépési lehetőség. A Közgyűlés most szórakozóhelyekről beszél, de felhívta a figyelmet, 
hogy vannak olyan üzletek, ahol kisablakon keresztül alkoholárusítás folyik, ez több ponton a 
városban problémát okoz. Ez legalább olyan probléma, mint a problémás vendéglátóegységek 
működése. Erre is oda kell figyelni. 

Hegmanné Nemes Sára: Elhangzott, hogy melyik vendéglátóegységeket érinthet a rendelet-
tervezet,  illetve  melyik  üzlettel  kapcsolatban  fogalmazódott  meg  lakossági  kifogás.  Ez  a 
csomag  olyan  lakossági  kifogásokat  és  beadványokat  tartalmaz,  amit,  mint  a  belvárosi 
választókerület  egyik  képviselője  kapott.  A  14-es  választókörzetben  gyakorlatilag  nincs 
kulturált  szórakozó hely,  a  „Hozam Klub”  éttermét  és  a  Nádas  Éttermet  kivéve.  A többi 
vendéglátóhely a „virtigli kocsma” kategóriába tartozik, az összes problémájával együtt.  A 
beadott lista a Mikszáth út, Kazinczy út, Gárdonyi utca lakóitól érkezett. A legegyszerűbb és 
leggyorsabb  megoldás  az  lenne,  ha  az  1.sz.  kocsmát  már  be  lehetett  volna  zárni,  annak 
ellenére,  hogy  minden  hatósági  ellenőrzés  során  sajnos  nem  tudtak  olyan  kifogást 
meghatározni, amellyel lett volna jogcím arra, hogy korlátozzák a nyitva tartását, vagy esetleg 
be lehetett volna zárni. Nagyon sürgős és fontos ez a rendelet. Az tény, hogy körbe kell járni, 
végig  kell  gondolni  azt,  hogy  a  rendelet  megalkotása  mellett,  az  önkormányzatnak 
semmiképpen  nem  szabad  megengedni  a  kiskapukat  és  nem  szabad  megengedni,  hogy 
kártérítési  felelősség terheli  az  önkormányzatot.  A melegkonyhás  irányba  való  menekülés 
nem egyszerű, mert az uniós szabályok szerint a melegkonyhás vendéglátóegységnek komoly 
HACCP szabályoknak kell megfelelnie, ami több 10 millió forint nagyságrendet is jelenthet 
jelenleg.  A rendeletről  elmondta,  ha a május hónapban megalkotásra  kerül,  akkor a nyári 
időszakban  ki  fog  derülni,  hogy  milyen  hozadéka  lesz,  és  hogyan  lehet  majd  betartatni, 
végrehajtatni.  Mindenképpen szükséges, a belvárosi lakókat is megnyugtatni olyan módon, 
hogy nyáron is nyugodtan tudnak majd pihenni. A lakók által benyújtott beadványban vannak 
végletegek  is,  mint  például,  hogy a  Hild  téren  ne legyen  rendezvény,  mert  a  zaj  nagyon 
felerősödik  és  zavaró,  de  szerepel  az  is,  hogy a  lakóknak  legyen  vétójoga  a  kocsmákkal 
kapcsolatban.  Elhangzott,  hogy  a  Társasházi  törvény  a  vétójogra  lehetőséget  ad,  de  a 
törvényes lehetősége az önkormányzatnak csak ennyi és nem több. 

Vörös  Ádám:  Örömmel  vette  tudomásul,  hogy  kétfordulós  tárgyalása  lesz  a  rendelet-
tervezetnek,  ugyanis  a  hozzászólásokból  is  kiderült,  hogy körbe kell  járni  a  témát.  Azzal 
egyetértett,  hogy  mindenképpen  fel  kellene  venni  a  kapcsolatot  a  vendéglátósokkal  és 
megbeszélni velük, hogy Ők mit tudnának tenni és vállalni az ügy érdekében. Az is látszik a 
véleményekből, hogy nem a szórakozóhelyek benti dolgaival, hanem az onnan kijövők utcai 
viselkedésével  van  a  gond.  Célszerű  lenne  a  már  működő  „Biztonságos  szórakozóhely 
program” kibővítése.  Ehhez  szükséges,  hogy a  program egy kicsit  „vendéglátós  barátibb” 
programmá váljon. Kérte, hogy a főiskolások szórakozási lehetőségeit is vegyék figyelembe, 
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ugyanis Ők nem hétvégén fognak a városban szórakozni. Szintén oda kell figyelni a nyári 
időszakra, amikor a fiatalok hétköznap is elmennének szórakozni. Véleménye szerint nem az 
ünnepnapokon  kellene  az  üzletek  nyitva  tartását  meghosszabbítani,  hanem az  előtte  lévő 
napokon.

Csala  Sándor  Péter  felhívta  még  a  Közgyűlés  figyelmét  a  Kossuth  térre.  A  garanciális 
javítások után egyre szebb lesz a tér, belakják az emberek. A későbbiek során a tér egyik 
fontos funkciója lesz, hogy bizonyos vendéglátóhelyek telepedjenek meg, kiülős teraszokkal. 
A  rendelet-tervezet  szerint  22.00  órakor  „villanyoltás”  lesz  elrendelve,  kérte  ennek 
megfontolását. 

Szalay Ferenc: Összegzésül elmondta, hogy 55 perce tárgyalja a Közgyűlés a napirendet, ami 
bizonyítja, hogy rendkívül fontos dologról van szó, ami stratégiai jelentőségű, például akár 
abból a megközelítésből, hogy mit lehet tenni az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében 
elsősorban a fiatalok körében. Megoldás lehet, hogy ellenőrizni kell a vendéglátóegységeket, 
és ahol a 18. év alatti fiatal alkoholt fogyaszt, azt az intézményt be is lehetne zárni, tehát az 
ellenőrzés felerősítése is megoldás lehet. A közterületen történő alkoholfogyasztás elsősorban 
a  hajléktalanokra  jellemző,  erre  is  megoldást  kell  találni.  Nagyon  fontos  látni,  hogy  a 
többséget és kisebbségséget hogyan lehet kezelni. Töredék az összlakosságnak a számához 
képest azoknak a száma, akik a problémát elviselik, de azok 100%-ban szenvednek. Ezekkel 
az emberekkel is foglalkozni kell. A főiskolások, fiatalok kérdése: a keddi nap a szórakozás 
napja.  Figyelni  kell  a  péntek,  szombatra,  és  arra  is,  hogy  a  fiatalok  úgy  válasszanak 
felsőoktatási  intézményt  is akár,  hogy hol tudják magukat jól  érezni.  Budapest,  Debrecen, 
Szeged, Pécs ezért vonzó, mert nagyon sok a szórakozási lehetőség. Ha Szolnok nem adja 
meg a szórakozás lehetőségét, akár saját magának okoz problémát. Fontos a biztonság. Akkor, 
amikor  tűzeset  miatt  leégett  a disco a Széchenyi  lakótelepen,  akkor a fiatalok a környező 
városokba mentek szórakozni, és a családok azon izgultak, hogyan érnek haza, mivel jönnek 
haza.  Figyelembe  kell  venni  azt  is,  hogy  a  disco-balesetek  száma  nehogy  növekedjen  a 
rendelkezés  következményeként.  Komoly  kérdés  a  térfigyelő-rendszerek  kialakítása  a 
szórakozóhelyek  környékén  kérdés,  hogy  hogyan  lehet  bevonni  a  vendéglátóegységek 
tulajdonosait, működtetőit, hogy közösen ügyeljenek az önkormányzattal a rendre és hogyan 
kapcsolódnak ehhez a feladathoz a rendőrség, a polgárőrség, a Közterület-felügyelet. Arról is 
beszélt, hogy komoly ellenőrzéseket terveznek a szórakozóhelyeken. Bizonyára az sem fog 
mindenkinek tetszeni úgy, mint ahogyan most a zajongás egyes lakóterületeken. Véleménye 
szerint májusban nem lehet bevezetni a rendeletet,  de nagyon alaposan és komolyan végig 
kell gondolni, hogy milyen rendelet szülessen. Az sem véletlen, hogy nagyon kevés városban 
tudták  az  ilyen  jellegű  rendeletet  megalkotni.  A  rendelet-alkotás  mellett  látni  kell  a 
következményeket  is.  Lehet,  hogy  azt  is  fel  kellene  vállalni,  hogy  egy  kocsmabezárást 
követően bírósági ügy lehet. Elképzelhető, hogy pert veszítene az önkormányzat, de példát 
statuálna,  és annak a néhány száz embernek már  segíteni  lehetne  és megnyugodhatnának, 
hogy ott rend lesz. A rendeletalkotás is azért történt, mert az önkormányzat be akart záratni 
egy frekventált helyen lévő problémát okozó üzletet. Törvény adta lehetőség egyelőre nincs 
rá. Javasolta, hogy május 29-én tárgyalja újra a Közgyűlés a rendelet-tervezetet.

Dr.  Szakali  Erzsébet:  Arra  a  kérdésre,  hogy  mitől  zenés  szórakozóhely  egy 
vendéglátóegység elmondta, hogy a 133/2007. Korm. rendelet szerint zenés szórakozóhely: 
„különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése,  palackozva és kimérve,  étel,  élő és 
gépszolgáltatás, műsor. Ide tartozik például a mulató, varieté, bár, disco.”
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Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  23  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

91/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  szóló  önkormányzati 
rendelet  megalkotására  vonatkozó  előterjesztés  két  fordulóban  történő 
tárgyalásáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. sz. 
rendelet 19. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, úgy dönt, hogy „Az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” vonatkozó 
előterjesztést két fordulóban tárgyalja. A következő II. forduló időpontjaként a 2008. május 
29-i munkaterv szerinti közgyűlés ülését határozza meg.    

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
Képviselők helyben

4. napirendi pont
Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló rendelet megalkotására

Szalay Ferenc kérte az ülés előtt kiosztott, módosított 2. számú mellékletet tárgyalási alapnak 
tekinteni. 
A  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a  városgazdálkodási  bizottság, 
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  19  fő  -  15  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

13/2008. (IV.28.) KR. rendelet
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek 
használatáról
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi  LXV.  tv.  16.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  tv.  (továbbiakban:  Étv)  54.  §  (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. tv. 12. § /3/ - /4/ bekezdésében, valamint az üzletek működésének rendjéről, valamint az 
egyes  üzlet  nélkül  folytatható  kereskedelmi  tevékenységek  végzésének  feltételeiről  szóló 
133/2007.  (VI.13.)  Korm.  rendelet  előírásaira  -  a  közterület-használati  engedélyezéssel 
kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Rendelet  célja,  hogy Szolnok város  közterületeinek  rendeltetéstől  eltérő  használata  és  a 
zöldterületek  használata  szabályozott  módon  az  állampolgárok  érdekében  úgy  valósuljon 
meg,  hogy  az  mások  és  a  város  érdekeit  ne  sértse,  továbbá  segítse  elő  a  közterületek 
rendjének és tisztaságának fokozott biztosítását. 

2. § 

(1) A rendelet területi hatálya Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed 
ki.

(2)  A  rendelet  személyi  hatálya  természetes  személyekre,  jogi  személyekre  és  jogi 
személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed. 

(3) Az Étv.  2. § 13.) pontja alapján a rendelet  tárgyi  hatálya  kiterjed Szolnok városban 
közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami,  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló 
földterületre,  amelyet  a  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat  és  az  ingatlan-
nyilvántartás  ekként  tart  nyilván.  Egyéb  ingatlanoknak  a  közhasználat  céljára  átadott 
területrészére -  az  erről  szóló külön szerződésben foglaltak  keretei  között  -  a közterületre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A rendelet tárgyi hatálya továbbá kiterjed minden 
Szolnok  város  belterületén  lévő  és  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  közhasználatú 
zöldterületre.

(4) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület használati engedély alapján 
lehet.  A  közterület  használati  engedélyt  a  polgármester  adja  ki,  a  döntés-előkészítő 
feladatokat a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága látja 
el.  A  kérelem önkormányzati  hatósági  ügyként  kerül  elbírálásra  a  közigazgatási  hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai alapján.

(5) A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a közgyűlés bírálja el. 
(6)  a)  A  nem  állami,  vagy  Önkormányzati  tulajdonban  lévő  belterületi  földrészletek 

illetőleg  építmények  (épületárkádok  alatti  járdák,  alul-  és  felüljárók  kerítéssel  le  nem 
határolható ingatlanrészek) közhasználatra átadott részei csak rendeltetésüknek megfelelően e 
rendelet szabályainak alkalmazásával használhatók. 

b) Az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározott közterületen túl minden egyéb ingatlant, és 
ingatlanrészt csak abban az esetben lehet rendeltetéstől eltérő módon használni - e rendeletben 
szabályozottak szerint - ha az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat között külön szerződés 
jön  létre  az  ingatlannak,  illetve  az  ingatlan  meghatározott  részének  közhasználat  céljára 
történő  átadásáról.  A  közhasználatra  külön  szerződéssel  átadott  területre  -  kérelemre,  a 
tulajdonos hozzájárulása alapján - e rendelet szabályai szerint a polgármester ad közterület-
használati engedélyt. 

c)  Az ingatlanoknak,  illetve  ingatlanrészeknek  a  közhasználat  céljára  történő  átadásáról 
kötendő szerződés mintája e rendelet 4. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat  tulajdonában lévő helyi  közúthálózatba tartozó helyi  közutak nem 
közlekedési  célú  igénybevételére  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény,  és  a 
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közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezései az irányadóak. A 
helyi közút igénybevételéért díjat kell fizetni. Az igénybe venni kívánt terület első elfoglalt 
m2-e után 2.000,- Ft-ot kell fizetni  (alapdíj), majd az ezt követő további területen, illetve az 
első  elfoglalt  m2 területen  is az  alapdíjon  kívül  fizetendő  díj  összegét  a  rendelet  2.  sz. 
melléklete  szerint  kell  megállapítani.  Nem  kell  díjat  fizetni  az  önkormányzat  érdekében 
végzett  üzemeltetéshez,  fenntartáshoz  és  építéshez,  rendezvényhez  kapcsolódó  nem 
közlekedési célú igénybevétel esetén.

3. § 

(1) Közterület-használati  engedélyt  kell  beszerezni,  illetve közterület-használati  engedély 
köteles:

a) Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, melyek üzleti tevékenységgel kapcsolatosak) 
b) Árusító és szórakoztató automata 
c) Alkalmi és mozgó árusítóhely 
d) Vendéglátó-ipari előkert, terasz, sörsátor 
e) Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, fenyőfa) 
f) Üzlet előtti saját termék árusítása 
g)  Közterületbe  nyúló  lépcső,  üzlethomlokzat,  védőtető,  előtető,  szezonális  jelleggel 

ernyőszerkezet 
h) Kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig) 
i) Vásár, alkalmi vásár (max. 2 napig) 
j) Mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi 
k) Sport és kulturális rendezvény 
l) Film, televízió, video és hangfelvétel készítéshez 1 óránál hosszabb ideig tartó közterület 

igénybevétele 
m)  Lakásfelújítással,  egyéb  építkezéssel  kapcsolatos  gépek,  építőanyag,  felvonulási 

létesítmények, anyagtárolás, - konténer -, állvány elhelyezés 
n) Gépjárművezetéssel kapcsolatos tanpálya 
o) Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként 
p)  Teher-  és  különleges  gépjárművek  és  ezek  vontatványainak  elhelyezése 

(gépjárművenként, vontatványonként) max.: 14 napig
q) Kerékpár, motorkerékpár tárolóeszköz kihelyezése 
r) a közúti forgalomból kivont gépjármű tárolására max: 3 hónap
s) postaláda,
t) telefonfülke,
u)  települési  szilárd  hulladék  gyűjtőedény  tartós  elhelyezése  (a  települési  hulladékkal 

kapcsolatos  közszolgáltatásról,  valamint  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló  49/2005. 
(X.28.) KR. rendelet 11. § (1) és (2) bekezdés).

(2)  A  közterület-használati  engedély  időtartama  maximum  1  év  lehet.  A  közterület-
használati engedély új kérelemre meghosszabbítható. 

4. § 

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 
a)  úttartozékok  és  a  közúti  közlekedés  irányításának  célját  szolgáló  berendezések 

elhelyezéséhez. 
b)  költözködés  alkalmával  történő  rakodáshoz,  ha  az  a  24  órát  nem haladja  meg  és  a 

közlekedést nem akadályozza. 
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5. § 

(1)  A  közterület-használati  engedélyt  annak  kell  kezdeményeznie,  aki  a  közterületet 
használni  kívánja.  Az  erre  irányuló  kérelmet  alkalmi  árusítás  esetén  a  tevékenység 
megkezdése  előtt  legalább  8  nappal,  egyéb  esetben  legalább  30  nappal  kell  benyújtani  a 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságára.

(2)  Ha a  közterület  ideiglenes  jellegű  használata  építési  munka  végzésével  kapcsolatos 
állvány,  építőanyag,  törmelék  stb.  elhelyezése  céljából  szükséges,  a  közterület-használati 
engedélyt az építtetőnek kell kérnie. 

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek ( 3. számú melléklet ) tartalmaznia 
kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) - helyének címét, adószámát, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
d)  az engedélyben  előírtak  betartásáért és  az  elfoglalt  terület  helyreállításáért  felelős 

személy nevét, címét. 
(4) A kérelemhez csatolni kell: 
a) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy 

azok hiteles másolatát, 
b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat hiteles másolatát, 
c)  mutatványos  tevékenység  esetében  az  eszközök  és  berendezések  érvényes  műszaki 

vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát, 
d) rendezvény esetében ÁNTSZ engedélyt, zajszint-határérték meghatározásról határozatot, 

VOLÁN, Rendőrség és Tűzoltóság hozzájárulását,
e) a terület helyreállítására, takarítására vonatkozó nyilatkozat, vagy szerződés 1 példányát, 

ha a közterület károsodása, szennyeződése várható, 
f)  ha  a  közterület  használata  építési  munka  végzésével  kapcsolatos;  3  példányos 

helyszínrajzot  M=1:1000,  vagy  M=1:500  léptékben  az  építmény  helyének  pontos 
megjelölésével, 100 m2-nél nagyobb terület igénybevétele esetén organizációs tervet, 

g) a tulajdonos hozzájárulását a 2. § /6/ bekezdés b) pontja szerinti esetben, 
h) jogszabály szerint kötelező szakhatósági hozzájárulásokat,
i) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

6. § 

(1)  A  közterület-használati  engedély  megadása  során  figyelembe  kell  venni  a  helyi 
építésügyi  szabályzatot,  a  városrendezési  terveket,  a  városképre  és  műemlékvédelemre, 
továbbá a köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni 
kívánt  tevékenység  gyakorlásához  kiadott  a  szakhatósági  hozzájárulásokban  előírt 
követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is. 

(2)  A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki, vagy más szempontból 
védett területen közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot 
különösen  fontos  érdek  teszi  szükségessé  (pl.  autóbuszvárakozó-fülke  létesítése,  építési 
munka végzése), kivéve vendéglátó-ipari előkert, terasz. 

7. § 

(1)  A  közterület-használati  engedély  csak  abban  az  esetben  adható,  ha  a  vonatkozó 
jogszabályok szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek ezt lehetővé teszik. 
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(2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  72.  §  (1)  bekezdésben 
foglaltakat. 

(3)  Az engedély a  megjelölt  határidő utolsó napján érvényét  veszti.  A hosszabbítást  15 
nappal az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kell megkérni. A meghatározott időre 
történő szüneteltetést 15 nappal előbb írásban be kell jelenteni. 

Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély  egyidejű  visszaadásával  a  2.  §  /4/  bekezdésben  szereplő  szervnek  írásban 
bejelenteni. 

(4) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 
célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz 
eleget. 

Az engedélyt akkor is vissza kell vonni, ha a 2. § /6/ bekezdés b) pontjában szereplő külön 
szerződés érvényét veszti, vagy a tulajdonos a hozzájárulását visszavonja. 

(5) A közterületet az érvényes határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, ezzel egyidejűleg 
az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől meg kell tisztítani. 

A  helyreállítást  be  kell  jelenteni  és  a  területet  a  helyszínen  a  2.  §  /4/  bekezdésben 
meghatározott szerv képviselőjének vagy a közterület-felügyeletnek át kell adni. 

(6) Az anyagok és szerkezetek tárolásával  kapcsolatos közterület-használati  engedélyben 
azt  is  ki  kell  kötni,  hogy  a  tárolás  csak  a  munka-,  baleset-,  egészségvédelmi  és 
környezetvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. 

(7)  Az  építési  munka  végzésének  tartamára  szóló  közterület-használati  engedélyben  - 
szükség szerint- elő kell írni a közterület felőli városképi követelményeket kielégítő kerítés 
létesítését. 

8. § 

I. Nem adható közterület-használati engedély: 
(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező tevékenység 

gyakorlására. 
(2)  Szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve, vendéglátó-ipari egységek 

közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire, 
(3) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra. 
(4) Sátorgarázs létesítésére. 
(5) Göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik. 
(6)  Erotikus  áruk,  szexuális  és  pornográf  termékek  közterületen  való  elhelyezésére, 

árusítására. 
(7) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására. 
(8)  Olyan  helyre,  mely  a  közművek,  vagy  azok  műtárgyai  rendeltetésszerű  használatát 

akadályozza. 
(9)  Ha az  engedélyes  nem tett  eleget  díjfizetési  kötelezettségének,  amíg  tartozását  nem 

rendezi. 
(10) Roncs jármű közterületen történő tárolására.

II. Feltétel bekövetkezése esetén adható közterület-használati engedély:
Mozgóboltra csak a belváros által lehatárolt terület kivételével adható engedély, a 
szervezett rendezvények, vásárok esetében, azok időtartamára a belváros területén is 
elhelyezhetők mozgóboltok.

9. § 

(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. 
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(2)  Az  igénybe  venni  kívánt  terület  első  elfoglalt  m2-e  után 2.000,-  Ft-ot  kell  fizetni 
(alapdíj),  majd  az ezt  követő további  területen,  illetve  az első elfoglalt  m2  területen  is az 
alapdíjon kívül fizetendő díj mértékét (továbbiakban együtt közterület használati díj) az 1. sz. 
melléklet szerint kell megállapítani. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a 
határozatban kell meghatározni.

(3)  Amennyiben  a  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használata  fizető  parkolóhely 
igénybevételével valósul meg, úgy a közterület  használati  díj  mértékének megállapításánál 
figyelembe  kell  venni  az  adott  díjzónára  vonatkozó  kieső  parkoló  díj  bevételét  is.  Ezen 
összeget az igénybevevőnek kell megfizetni. A kiesés mértékét 50%-os kihasználtsággal kell 
figyelembe venni.

(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg 
a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(5) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter, továbbá minden fél 
hónapnál hosszabb időszak egésznek, 1-2 hetes időszak fél hónapnak számít.

(6)  A közterület-használati díj teljes összegét az engedély átvételét követő 15 napon belül 
kell befizetni csekken, vagy átutalással a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
költségvetési elszámolási számla javára. 15 napnál rövidebb idejű közterület-foglalás esetén 
engedélyes  köteles  a  közterület  használati  díjat  az  engedély  megadásával  egy  időben 
megfizetni.

(7)  Ha  az  engedélyes  a  közterület-használatot  az  engedély  egyidejű  visszaadásával 
megszünteti, részére a közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. 
(8) Mentes a közterület-használati díj, fizetése alól: 
a) a közterület tulajdonosának érdekében végzett rendeltetéstől eltérő közterület használata, 
b) a tulajdonossal kötött megállapodással közterületként funkcionáló területek rendeltetéstől 

eltérő hasznosítása. 

10. § 

(1) Az engedélyes a közterületet az engedély szerint köteles használni.
(2) Amennyiben a közterület-használati engedély beszerzése a rendelet 3. § (1) bekezdés r) 

pontja  alapján  kötelező,  az  engedély  nélküli,  illetve  az  engedélytől  eltérő  használattal 
kapcsolatos  eljárást  a  helyi  közutakon  és  közterületen  engedély  nélkül  tárolt  járművek 
elszállításának szabályairól szóló 43/2005. (XI.10.) KR.  rendelet szabályozza.

11. §

A közterület-használati  engedélyt  közérdekből  az  engedélyező  bármikor  visszavonhatja, 
ebben  az  esetben  a  befizetett  közterület-használati  díjat  a  közterület-használati  engedély 
megszűnésének időpontjától visszatéríti.

12. § 

A közhasználatú zöldterületek 

A rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és 
az önkormányzat tulajdonát képező minden: - közterületnek minősülő közpark, - pihenésre, 
szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő

-  lakó-,  illetőleg  üdülőépületek  elhelyezésére  szolgáló  tömbteleknek  közkert  (játszó-, 
pihenőkert, stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a 
közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, 
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 - közutat, járdát szegélyező, illetőleg közúti forgalmat irányító, vagy elválasztó, részben 
vagy egészben növényzettel borított közterület, 

 - utcai fasor, 
 - játszótér, 
 - pormentesített sétány, gyöngykavics murvás terület, valamint 
 - azok a területek, amelyeken a fásítás, vagy parkosítás már megkezdődött. 

13. §

Zöldterületek létesítése 

(1)  Közhasználatú  zöldterületet  létesíteni  csak  a  jegyző  által  engedélyezett  terv  alapján 
lehet. 

(2)  A  lakosság  által  létesített  utcai  előkertek  és  fák  gondozása,  fenntartása  a  létesítő 
feladata. 

(3) Az a tulajdonos vagy vagyonkezelő (a továbbiakban:  tulajdonos),  aki a közterületen 
lévő  fát  ki  akarja  vágni,  e  szándékát  köteles  -  a  kivágás  tervezett  időpontját  megelőzően 
harminc nappal - az önkormányzat jegyzőjének előzetesen bejelenteni.

14. § 

Zöldterületek fenntartása 

(1)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  közhasználatú  zöldterületeinek  fenntartásáról  az 
önkormányzat gondoskodik. 

(2) A közutak tartozékát képező fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból 
szükséges gondozását a közút fenntartója látja el. 

(3) A közhasználatú zöldterületek megóvása szempontjából kiemelt területek: Kossuth tér, 
Hild tér és környéke, Tiszaliget, Tiszaparti sétány, Verseghy park, Tiszapark, Várkonyi tér, 
Jubileum tér és környéke, Zagyvaparti sétány. 

(4) A (3) bekezdésében meghatározott  területeken lévő díszburkolatra járművel ráhajtani 
tilos.

15. § 

Zöldterületek használata 

(1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit,  berendezéseit és felszereléseit a 
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérülése nélkül - mindenki ingyenesen 
használhatja. 

(2) A közhasználatú zöldterületek rendeltetésétől eltérő használatát (külön engedélyben) a 
polgármester engedélyezheti (rendezvény, vásár, stb.), az e rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével. 

(3) A közhasználatú zöldterületet, építkezés céljából igénybe vevőnek kötelessége az építés 
során megmaradó fák, cserjék és zöldterületek védelme. 

(4) Ha a közhasználatú zöldterület: - engedélyezett - rendeltetéstől eltérő használata folytán 
a  rajta  lévő  növényzet,  építmények,  berendezések,  vagy  felszerelések  károsodása, 
megsemmisülése esetén a jogosított saját maga, vagy megbízottja útján köteles a pótlásról, 
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illetve  a  helyreállításról  gondoskodni.  Ennek  elmulasztásakor  köteles  a  pótlás  költségeit 
megtéríteni. 

(5) A térítés összege: a megsemmisült növényzet és tárgyak bekerülési költsége, az ültetés 
költsége és a beállítási időben felmerülő (fáknál 5 év, cserjéknél 3 év, füves terület esetén 1 
év) fenntartás költségei. 

(6) A növényzet pótlása során minden kivágott 
a)  fa  50  centiméter  magasságban  mért  törzskerületének  megfelelő  fát  vagy  fákat  kell 

telepíteni,
b) cserje helyett legalább két darab cserjét kell ültetni,
c) egyéb növényzet pótlásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - jegyző előírásai 

szerint kell gondoskodni [21/1992. (I. 28) Korm. r. 8. §]
(7) A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni.

16. § 

 Zöldterületen tiltott tevékenységek 

A közhasználatú zöldterületen tilos: 
a) szemetelés, 
b) olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, mely mások nyugalmát, pihenését 

zavarja (pihenőhelyeken, kisgyermekek részére fenntartott helyeken labdázni, este 21,00 óra 
után hangoskodni, lármázni), 

c)  kerti  építmények,  berendezések  rongálása,  rendeltetéstől  eltérő  használata,  utakon, 
tereken a forgalom akadályozása, 

d) virágok, egyéb növények szedése, csonkítása, fákon hirdetés kifüggesztése, fák kitörése, 
e) járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni, 
f) 14 éven aluli gyermekek részére készült labdapályákat, játszótereket és azok felszerelését 

felnőtteknek használni, 
g) síkosság-mentesítési keveréket, vagy azzal leszórt havat zöldterületre felrakni, 
h) zöldterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő célra használni (árusítani, felbontani, 

építési törmeléket kirakni, stb.), 
i)  a  zöldterületre  állatot  engedni,  kivéve  az  erre  kijelölt  területet,  melyet  külön 

önkormányzati rendelet határoz meg. 

17. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a)  közterület:  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami,  vagy  önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az 
ingatlan-nyilvántartás  ekként  tart  nyilván.  Egyéb  ingatlanoknak  a  közhasználat  céljára 
átadott  területrészére  -  az  erről  szóló  külön  szerződésben  foglaltak  keretei  között  -  a 
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: 
a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri 
szobrok stb.), a közművek elhelyezése, 
b) helyi közút: az út és műtárgyai valamint tartozékai, 
c)  alkalmi  vásár:  néhány napos (maximum 30 nap)  általában rendezvénnyel  összekötött 
árusítás, 

d)  árusító  és egyéb fülke (pavilon):  12 m2 bruttó  alapterületet  meg nem haladó bármikor 
könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy 
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csoportosan  telepített,  környezetébe  illeszkedő  földszintes  építmény,  mely  a  talajjal  nincs 
egybeépítve, 
e)  idényjellegű  árusítás:  az  árusítás  időtartamára  a  közterületre  kihelyezett  árusítóhelyről 
időszakonként  megismétlődő,  esetenként  legfeljebb  egy  szezonra  -  maximum  5  hónapi 
időtartamra - szóló kereskedelmi tevékenység (pl. fagylalt-árusítás),
f) alkalmi és mozgóárusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál 
lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal 1-30 napig tartó 
mobil, nem hordozható berendezésekről történő közterületi árusítás, 
g) közterületen árusítható termékek (ha a kereskedő üzlettel nem rendelkezik): 

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv
Levelezőlap
Virág
Léggömb
Zöldség, gyümölcs
Pattogatott kukorica
Főtt kukorica
Sült gesztenye
Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró
Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka
Fagylalt, jégkrém
Ásványvíz, üdítőital, kávé OÉTI engedéllyel

h) szervezett  rendezvény:  maximum 1-2 napos ünnepekhez, vagy alkalmakhoz kapcsolódó 
rendezvény. 
i) belváros: Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja- Tiszaparti sétány- 
Mártírok út- Indóház út József Attila út- Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs. - Rékasi úti felüljáró 
közötti szakasz- Szántó krt.- Csokonai út - északi vasútvonal által körülhatárolt területe 
j)  forgalomból  kivont  jármű:  hatósági  jelzéssel  nem  rendelkező  jármű,  amely  a  közúti 
forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,  baleset folytán alkalmatlan a rendeltetésszerű 
használatra  és  a  közúti  közlekedésben  való  részvételre,  valamint  a  közúti  közlekedésre 
alkalmas,  és  hatósági  jelzéssel  rendelkező  jármű,  amelyet  a  tulajdonos  bármely  okból 
közterületen legalább 3 hónapot meghaladóan tárol, hogy azzal a forgalomban nem vesz részt
k) roncs jármű: minden olyan dolog, amely rendeltetését tekintve a közúti közlekedésben való 
részvétel  célját  szolgálta  és  amely  látható  állapotát  tekintve  a  forgalomba  helyezésre 
alkalmatlan,  javítása  gazdaságosan  nem  végezhető  el,  függetlenül  attól,  hogy  hatósági 
jelzéssel rendelkezik, vagy nem.

 18. § 

(1) Aki e rendelet:
a) 3. § (1) bekezdésében,
b) 7. § (5) bekezdésében,
c) 10. § (1) bekezdésében,
d) 14 § (4) bekezdésében,
e) 16. §-ában,
foglalt  rendelkezéseket  megszegi  szabálysértést  követ  el  -  amennyiben  cselekmény nem 
minősül  törvényben vagy Korm. rendeletben meghatározott egyéb szabálysértésnek - és 
30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.
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19. § 

Záró rendelkezések

(1) Jelen  rendelet 2008.  július  1-én  lép  hatályba,  rendelkezéseit  az  ezt  követően  indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 
a  plakátok,  hirdetések,  falragaszok  elhelyezéséről,  valamint a  zöldterületek  használatáról 
szóló  38/2003.  (XI.7.)  KR.  sz.  rendelet,  valamint  az  ezt  módosító  33/2005.  (X.6.)  KR., 
12/2006. (III.2.) KR., 50/2006. (XII.20.) KR. Rendelet hatályát veszti.  

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén. 
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13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 1. sz. melléklete 

 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJTÉTELEI (ÁFA nélkül) 
 
    Közterület foglalás célja   Belváros esetén   Külváros esetén

  1   Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, lakókocsi, 
melyek üzleti tevékenységgel kapcsolatosak) 

  1835 Ft/m2/hó   920 Ft/m2/hó 

  2   Árusító és szórakoztató automata   2270 Ft/m2/hó   1190 Ft/m2/hó 
  3   Alkalmi és mozgó árusítóhely   430 Ft/m2/nap   215 Ft/m2/nap 
  4   Vendéglátó-ipari előkert, terasz, sörsátor   2050 Ft/m2/hó   1080 Ft/m2/hó 
  5   Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, 

fenyőfa) 
  540 Ft/m2/nap   325 Ft/m2/nap 

  6   Üzlet előtti saját termék árusítása   2270 Ft/m2/hó   1190 Ft/m2/hó 
  7   Közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, védőtető, 

előtető, szezonális jelleggel ernyőszerkezet 
  1835 Ft/m2/hó   865 Ft/m2/hó 

  8   Kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig)   430 Ft/m2/nap   215 Ft/m2/nap 
  9   Vásár, alkalmi vásár (max. 30 nap)   650 Ft/m2/nap   325 Ft/m2/nap 
  10   Mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, 

lakókocsi 
  540 Ft/m2/nap   325 Ft/m2/nap 

  11   Sport és kulturális rendezvény   10 Ft/m2/nap   5 Ft/m2/nap 
  12   Film, televízió, videó és hangfelvétel készítéshez 1 

óránál hosszabb ideig tartó közterület igénybevétele 
  755 Ft/m2/nap   430 Ft/m2/nap 

  13   Lakásfelújítással, egyéb építkezéssel kapcsolatos 
gépek, építőanyag, felvonulási létesítmények, 
anyagtárolás, törmelék - konténer -, állvány elhelyezés 

  55 Ft/m2/nap   30 Ft/m2/nap 

  14   Gépjárművezetéssel kapcsolatos tanpálya   2270 Ft/m2/hó   1190 Ft/m2/hó 
  15   Egyéb létesítményekhez szükséges gépjármű 

várakozóhely gépkocsinként 
  28080 Ft/m2/év   14040 Ft/m2/év 

  16   Teher- és különleges gépjárművek és ezek 
vontatványainak elhelyezése (gépjárművenként, 
vontatványonként) 

  325 Ft/m2/hó   215 Ft/m2/hó 

  17   Kerékpár, motorkerékpár tárolóeszköz kihelyezéséhez   0 Ft/m2/nap   0 Ft/m2/nap 
  18   Közúti forgalomból kivont gépjármű tárolása   170 Ft/m2/hó   85 Ft/m2/hó
  19   Postaláda tárolása   0 Ft/m2/hó   0 Ft/m2/hó
  20   Telefonfülke elhelyezés   0 Ft/m2/hó   0 Ft/m2/hó
  21   Települési szilárd hulladék gyűjtőedény elhelyezés   0 Ft/m2/hó   0 Ft/m2/hó

 

Egyéb- a díj mértékét a fentiek figyelembevételével, esetenként kell megállapítani. Minden 
érték a ténylegesen elfoglalt terület nagyságára vonatkozik
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13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 3. sz. melléklete 

K É R E L E M 

Kérelmező adatai:

Kérelmező neve: 
Állandó lakó-(telep) helyének címe: 
Levélcíme: 
Telefonszáma: 
Adószáma: 

A közterület igénybevételének adatai:  

Igénybevett terület helye:

Igénybevett terület módja:

Igénybevett terület nagysága (m2):

Igénybevett terület fajtája (úttest, járda, útpadka, zöldterület, földút):

A közterület igénybevételének célja:

A közterület igénybevételének időtartama: 

 .....év ........................... hó ....... naptól 

 .....év ............................ hó ...... napig. 

 A szerződésben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy 
neve, címe: 

A  közhasználatra  átadott  magántulajdonú  területrész  tulajdonosának  (megbízottjának) 
hozzájárulása: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 S z o l n o k, .... év .................... hó ..... nap 
____________________________ 

tulajdonos(megbízott)aláírása 

S z o l n o k, ........ év ............................ hó ........... nap 

............................................
. 
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kérelmező 

Csatolandó mellékletek: 
-  3  pld.  1  :  500,  vagy 1  :  1000 léptékű  helyszínrajz  az  igényelt  terület  helyének  pontos 
megjelölésével, 
- Amennyiben a kért terület más intézmény, vagy magánszemély kezelésében (tulajdonában) 
lévő,  e rendelet  hatálya  alá tartozó terület  használatára  irányul,  úgy csatolni  kell  a kezelő 
(tulajdonos) hozzájárulását. 
1) Kereskedelmi tevékenység esetén: 
- az árusításra jogosító okirat másolata, 
- élelmiszer árusítása esetén ÁNTSZ engedély másolata,
- vendéglátó-ipari előkert, terasz  esetén látványterv 
2) Építési anyag tárolásához: 
- 100 m2-nél nagyobb terület esetén organizációs terv, 
- építkezésnél az építési engedély másolata. 
3) Egyéb e rendelet 5. § /4/ bekezdésében előírt iratokat. 

13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 4. sz. melléklete 

 SZERZŐDÉS

 Közhasználat céljára átadott területről

amely  létrejött  egyrészről  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (5000  Szolnok, 
Kossuth tér 9., képviseli: ___________. polgármester (továbbiakban: Átvevő), 

 másrészről  a  _________..(cím:  __________.),  mint  ingatlantulajdonos  (továbbiakban: 
Átadó)

 mint Szerződő Felek között az alulírott  napon, a természetben _______..(cím)____.(hrsz.) 
lévő  ingatlanának  ____.m2  területének  (területrészének)  közhasználat  céljára  történő 
átadásáról az alábbi feltételekkel:

 1.)  Az Átadó a  szerződésben megjelölt  területet  (területrészt)  a  közterület-használatra  az 
Átvevőnek térítésmentesen átadja 20_____.. napjától visszavonásig.

 2.) A közhasználat céljára átadott terület (területrész) rendeltetéstől eltérő használata esetén 
szükséges az Átadó hozzájárulása, valamint a közterület-használati engedély megkérése.

 3.) Az Átvevő a szerződés alapján a közterületnek minősített ingatlanrészen a közterületek 
rendeltetéstől  eltérő  használatáról,  a  zöldterületek  használatáról  szóló  …………..  KR. 
rendeletben előírtakat köteles betartatni.

 4.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. 
A felek a szerződést, mint akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 S z o l n o k, 20______..

 

51



  átadó   átvevő

5. napirendi pont
Előterjesztés a  hirdető  berendezések  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének 
szabályozásáról és engedélyezéséről szóló rendelet megalkotására

Szalay  Ferenc  kérte az  ülés  előtt  kiosztott  módosított  előterjesztést  tárgyalási  alapnak 
tekinteni. Ismertette, hogy a változások dőlt vastag betűvel vannak jelölve. 

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Hozzászólások:

Radócz  Zoltán:  Fontos  a  szabályozás,  de  a  Kossuth  térre  elkészült  új  hirdetőbálákra 
vonatozóan  nem  elégséges  az  árak  vonatkozásában.  Érdemes  lenne  átgondolni  a 
Közgyűlésnek azt is, hogy politikai hirdetés a Kossuth térre ne kerüljön ki. Ezt hosszú távon 
lenne célszerű szabályozni.  A téren lévő hirdetővitrinek európai uniós forrásból valósultak 
meg. A város, ha valóban olyan főteret  kíván kialakítani,  ami mindenkinek vonzó legyen, 
akkor politikai jellegű hirdetéseket ne engedjen meg, ami csak szabályozás kérdése. 

Dr.  Szegedi  Károly  ügyrendi  jelzéssel  élt,  mivel  a  városgazdálkodási  bizottság  ülésén 
módosító javaslat fogalmazódott meg a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

Csák  László:  Köszönettel  vette,  hogy  a  bizottsági  üléseken  elhangzott  észrevételt  és 
véleményt  beépítették  az  anyagba,  de  továbbra  is  kérdés  számára,  hogy  mi  a  célja  a 
rendeletnek. A szöveges részben az szerepel célként, hogy „a város arculatának a megőrzése” 
és az, hogy „jelentősebb bevételre tegyenek szert”. Kis különbség lehet a két cél között, ezért 
az 1-es és 2-es körzet meghatározása meglehetőségen statikus, mechanikus, de semmiképpen 
nem  átgondolt.  A  bevételnél  különbségek  vannak  a  hirdetőtáblák  kihelyezését  illetően. 
Véleménye  szerint,  ha  a  Kossuth  téren  és  a  Széchenyi  lakótelepen  egy  buszmegállóban 
elhelyeznek egy hirdetést,  a hirdetőfelületen nem biztos, hogy a Kossuth tér javára dönt a 
bevétel  nagysága.  A  mechanikus  felosztás  nem  tükrözi,  hogy  milyen  értéke  van  reklám 
szempontjából egy-egy területnek. A bizottsági ülésen is elhangzott már, hogy alacsony a díj, 
hiszen egy 1-es körzet nettó éves díj 34.980.-Ft/m2. Ez árban annyi, mint a Néplapban egy 
névjegykártya méretű hirdetés ára egy napra. Ez az a szolgáltatás, amiért a város nyugodtan 
kérhet  pénzt.  A  közterület  értelmezésében  jelentősen  változott  az  előterjesztés,  mert  a 
közterületre 10 cm-nél jobban benyúló táblákat már meghatározza a mostani előterjesztés, az 
elején még nem volt egyértelmű. Ellentmondás van, hogy mekkora a közterület a tulajdonos 
szempontjából  amikor  hó eltakarítás  van,  és  mekkora  a  közterület,  amikor  egy táblát  kell 
kihelyezni a tulajdonos szempontjából.

Dr.  Szakali  Erzsébet:  A díj  mértékének  megállapításánál  más  városok rendeleteit  vették 
figyelembe, illetve a korábbi rendeletből adódó díjmértékeket. 

Szalay Ferenc: Véleménye szerint az „arculat” és az „ár” kérdésében az arculat fontosabb. A 
rendelet-tervezetet jónak tartja, szerinte majd a későbbiekben kiderül, hogy mit kell esetleg 
módosítani. A rendelet-tervezetben az infláció mértéke is szerepel. Kérte a rendelet-tervezet 
elfogadását.  Ismertette,  a  városgazdálkodási  bizottság ülésén módosítást  fogalmaztak  meg, 
mely arról szól, hogy „A város egész területén (lakott területen kívül és lakott területen belül) 
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nem adható építési engedély erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való 
reklámozására.”

Dr.  Szakali  Erzsébet:  Ismertette,  hogy a  bizottság módosító  javaslatáról  a  Közgyűlésnek 
szavaznia kell. Kitért arra is, hogy törvényességi aggálya van a módosítással kapcsolatban, 
ugyanis  építési  engedélyezéshez  kötve  –  ez  hatósági  hatáskör  –  önkormányzati 
rendeletalkotásra  nincs  lehetőség.  Kérte,  hogy  a  Közgyűlés  ne  fogadja  el  a  módosítást. 
Javasolta, hogy Polgármester úr előterjesztőként az 5. §-t egy (16) bekezdéssel egészítse ki az 
alábbi  szövegezéssel:  „A  város  közigazgatási  területén  az  erotikus  áruk,  szexuális  és 
pornográf  termékek  közterületen  való  reklámozása  tilos.”  Ez  azt  jelenti,  hogy az  említett 
termékek reklámozása nem építési engedély függvénye. 

Szalay Ferenc szavazást  rendelt  el a városgazdálkodási bizottság módosító  javaslatáról  és 
megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő 
képviselők száma: 23 fő - 2 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett  nem 
fogadta el a Közgyűlés a módosító javaslatot. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  -  a 
szavazáskor jelenlévő képviselők száma: 23 fő - 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

14/2008. (V.8.) KR. rendelet
a  hirdető-berendezések  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének 
szabályozásáról és engedélyezéséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  tv.16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  figyelemmel  az  Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Korm. rendelet 
(OTÉK), valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvényben, a 
közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvényben  és  a  végrehajtására  kiadott  30/1988.
(IV.21.) MT. rendeletben, az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezéséről 
szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben  foglaltakra és az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint  a  telekalakítási  és  építészeti-műszaki  dokumentációk  tartalmáról  szóló  37/2007. 
(XII.  13.)  ÖTM rendelet  alapján és  Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének Szolnok 
Megyei Jogú Város Építészeti Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjének 
meghatározásáról és ügyrendjének megállapításáról szóló 6/2007. (I.30.) KR. rendeletének, 
valamint Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet helyi védelméről 
szóló 40/2005. (X.6.) KR. rendeletének  figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: 

1. §

A  rendelet  célja  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  építészeti  és  természeti  értékeinek, 
idegenforgalmi  nevezetességeinek  védelme,  valamint  a  város  arculatának  megőrzése 
érdekében  a  városképi,  közlekedési,  vagyonbiztonsági  szempontok  figyelembe  vételével  a 
hirdető-berendezések,  reklámhordozók  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzétételének  és 
engedélyezésük  rendjének  szabályozása  a  közterületeken  és  a  közterületekről  látszó 
területeken épületeken, építményeken. 

2. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed: 
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a) Szolnok Megyei Jogú Város (továbbiakban: város) közigazgatási területén,
valamint  a  fölötte  lévő  légtérben  szabadtéri  reklámhordozók  útján  folytatott,  közterületen 
közzétett,  vagy  közterületről  észlelhető,  a  gazdasági  reklámról  szóló  1997.  évi  LVIII. 
törvényben  meghatározott  gazdasági  reklámtevékenységre  (reklám),  továbbá  az  egyéb 
hirdetményezési együtt hirdetményezési - tevékenységre. 

b) Valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre, aki/
amely a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvényben meghatározott 
reklámozóként  (hirdetményezőként),  reklámszolgáltatóként  (hirdetményszolgáltatóként), 
reklámközzétevőként  (hirdetmény  közzétevőként)  hirdetményezési  vagy  reklám 
tevékenységet végez, valamint a közterület-hasznosítását végző rendszergazdára.

A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az országgyűlési képviselők választása, 
b)  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek,  valamint  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatok tagjainak a választása,
c) az országos és helyi népszavazás,
d) az országos és helyi népi kezdeményezés, továbbá 
e)  azokra  a  választási  eljárásokra,  amelyekre  az 1997.  évi  C.  tv.  alkalmazását  jogszabály 
elrendeli,
érdekében kihelyezett választási plakátokra és falragaszokra, kivéve a 6.§ (3) bek. foglaltakat.

3. §
Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: 
Közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami,  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló 
földterület,  amelyet  a  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat,  és  az  ingatlan 
nyilvántartás  ekként  tart  nyilván.  Egyéb  ingatlanoknak  a  közhasználat  céljára  átadott 
területrésze  –az  erről  szóló  külön  szerződésben  foglaltak  keretei  között-  a  közterületre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés 
biztosítása (utak, terek),a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a 
közművek elhelyezése,

2.  Út:  a  gyalogosok  és  járművek  közlekedésére  szolgáló  közterület  illetve  magánterület 
(közút, magánút). 

3.  Hirdetmény:  Az e  rendelet  szerint  reklámnak,  illetőleg  egyéb  hirdetménynek  minősülő 
információ. 

4. Reklám: a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 2.§ h) pontjában 
meghatározott tájékoztatás. 

5. Egyéb hirdetmény: E rendelet szerint reklámnak nem minősülő, hirdető-berendezés útján 
közzétett minden más információ. 

6. Közérdekű helyi információ: 
Az  egyéb  hirdetmények  azon  csoportja,  amely  épület  házszámát,  az  épületről,  vagy  az 
épületben  történtekről  közérdekű,  illetve  megemlékezés  jellegű  tájékoztatást,  közterület, 
középület, településrész, helyi közszolgáltatások és közszolgáltatók, műemlék és egyéb helyi 
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nevezetesség  megnevezését,  irányát,  térbeli  elhelyezkedését,  ezek  térképét,  a  helyi 
tömegközlekedés rendszerét, a pontos időt, a légkör fizikai, kémiai állapotát, a közterületen 
tartózkodó természetes személyek számára megjeleníti. 

7.  Közterületi  tájékoztató  rendszer:  azonos  célt  szolgáló,  közterületen  térben  több  helyen 
elhelyezett egyéb hirdetmények azonos vagy hasonló elemekből álló csoportja. 

8. Közterületi hirdetmény: minden közterületen elhelyezett hirdetmény az azt hordozó vagy 
sugárzó  hirdető-berendezés  térbeli  elhelyezkedésétől  függetlenül,  valamint  a  gépkocsiból 
hangszóró útján történő közhírellés. 

9. Reklámhordozó: Minden olyan eszköz, ideértve a reklámfelületet is, amelynek segítségével 
az  emberi  tudatra  befolyást  gyakorló  információk  vizuálisan,  hallással,  ízleléssel,  illat-, 
szagérzékeléssel,  tapintással,  illetve  ezek  kombinációjával  bármely  természetes  személy 
számára észlelhetővé válnak, és képzettársításra ösztönöznek. 

10.  Hirdető-berendezés:  minden  olyan  eszköz  és  reklámhordozó amely,  építmény,  fixen 
rögzített vagy mozgó, képi, hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására 
alkalmas  berendezés,  függetlenül  annak  tartalmától,  elhelyezkedésétől  (magán-,  vagy 
közterületen  található),  amelyet  közterületről  érzékelni  lehet.  Ide  tartozik  még:  a 
kirakatszekrény,  védtető,  (előtető)  üzleti  ernyőszerkezet,  fényreklám,  zászlórúd,  cégér,  
amennyiben a közterületre 10 cm-nél jobban benyúlik. 

11.  Szabadtéri  reklámhordozó:  hirdetmény  közzétételére  alkalmas,  illetve  arra  használt, 
építményen vagy azon kívül elhelyezett, helyhez kötött vagy mozgó reklámhordozó, kivéve 
az árusítás helyén elhelyezett, az áru elérhetőségét jelző eszközt. 

12. Helyhez kötött szabadtéri reklámhordozó: A talajhoz rögzítéstől függetlenül minden olyan 
reklámhordozó, amely szállítás közben nem felel meg rendeltetésének. 

13. Reklámberendezés: Jelen rendelet 3.§ (1) bekezdés 24-27. és 29-33. pontjaiban felsorolt 
valamennyi reklámhordozó.

14.  Reklámberendezés-család:  azonos,  vagy  hasonló  külső,  belső  formai-technikai 
tulajdonságokkal  bíró,  és  ezen  azonosságokat,  vagy  hasonlóságokat  elsősorban  vizuálisan 
érzékeltető reklám-berendezések csoportja, melyek egy családhoz tartozása e jegyek alapján 
bármely természetes személy számára felismerhető. 

15. Reklám felület: az a része a reklámberendezésnek, illetve olyan eredetileg más funkcióra 
létrehozott  objektumon  (pl.:  lámpaoszlop,  házfal,  buszváró)  kialakított  hely,  vagy  ahhoz 
rögzített  tárgy,  ami  állandó  vagy  cserélhető  hirdetmények  elhelyezésére,  megjelenítésére 
szolgál. 

16.  Reklámgrafika:  a  reklámozás  céljait  szolgáló,  bármely  építési  technológiával  készített 
alapfelületre  festéssel,  vagy azzal  rokon technológiával  (pl.  színezett  habarccsal)  készített 
reklámcélú építmény, grafikai mű. 

17.  Reklám körzet:  az épített  és  a természeti  környezet  értékének,  a védelmükhöz fűződő 
érdek  fontossága  alapján  kialakított,  más  építési  körzetektől  egyéni  karaktere  és  jól 
körülhatárolható  területe  folytán  határozottan  különböző  városrész,  melyben  a 
hirdetményezési tevékenységre más körzetektől eltérő, speciális szabályok vannak érvényben, 
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amelyek  tükröződnek  az  egyes  körzetekben  kialakított  reklám  célú  közterület  használati 
díjakban is. 

18.  A közterület  hasznosítását  végző rendszergazda:  Az a  gazdálkodó szervezet,  amely  a 
város  közigazgatási területén az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a hirdető 
berendezések ellenőrzését,  üzemeltetését,  a közterületek hirdetményezési  célú hasznosítását 
végzi,  függetlenül attól,  hogy a hirdető berendezés az önkormányzat,  vagy más tulajdonát 
képező építményen, területen került rögzítésre.

19. Cégjelzés: építményen, épületen elhelyezett vagy építményen, épületben, annak közelében 
elhelyezett  berendezésből  sugárzott,  ugyanazon  épületben  (építménnyel  egybefüggő 
épületben) folyó gazdasági tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  megnevezésének,  vagy  jelképének, 
tevékenységére utaló feliratnak egyéb információnak, jelenlétére vonatkozó bármilyen írásos, 
kép vagy hangzó utalásnak, figyelemfelhívásnak közterületről érzékelhető megjelenítése. 

20.  Cégér:  a  cégtáblának  többnyire  az  épület  síkjára  merőleges  elhelyezésű,  esetenként 
figurális elemekkel díszített változata. 

21.  Cégfelirat:  közvetlenül  építmény,  épület  homlokzati  felületére  síkszerűen  elhelyezett 
írásos, vagy képi formájú cégjelzés. 

22.  Cégtábla:  egy vállalkozás  azonosítására  szolgáló,  jogszabályban rögzített  adattartalmú, 
főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire 
falhoz  rögzített,  annak  síkjához  alkalmazkodó,  reklámot  nem  tartalmazó,  és  ezért  a  fal 
síkjában közterület használati díj-mentesen elhelyezhető tábla. 

23. Címtábla, címfelirat: a cégtábláéval, cégfeliratéval azonos formájú és tartalmú, de nem 
gazdasági  tevékenységgel  kapcsolatos  információt  megjelenítő  jelzés,  beleértve  az ezekkel 
egybefüggően vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást. 

24. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező világító felületű, illetve 500 luxnál erősebben 
megvilágított reklám vagy vetített reklám. 

25. Plakát: méretétől függetlenül minden, valamely más, helyhez kötött, vagy mozgó eszközre 
rögzíthető,  általában  papír  alapú  és  cserélhető,  elsősorban  vizuális  információt  közvetítő 
reklámhordozó. 

26.  Falfestés:  méretétől  függetlenül  minden,  eredetileg  más  funkcióra  létrehozott  épület 
építmény, létesítmény (pl.: házfal, kerítés, transzformátor-ház) közterületről látható felületén 
közvetlenül, maradandó módon (pl. festékkel) elhelyezett hirdetmény. 

27. Átfeszített transzparens: közterület felett elhelyezkedő, közterületen álló szerkezet(ek)hez, 
vagy közterületet határoló építmény(ek)hez rögzített, írásos, vagy képi információt tartalmazó 
reklámhordozó. 

28. Információs tábla: közterületen elhelyezett, a helyi tájékozódást segítő tábla (telephelyre, 
idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla, stb.). 

29. Hirdetőtábla:  állandó,  vagy cserélhető (változtatható,  átragasztható)  elsősorban vizuális 
információt táblaszerűen megjeleníteni képes, helyhez kötött reklámhordozó. 
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30.  Hirdető  oszlop:  általában  hengeres  alakú,  állandó,  vagy  cserélhető  (változtatható, 
átragasztható) elsősorban vizuális információt kettőnél több irányba közvetítő, helyhez kötött 
reklámhordozó. 

31.  Megállító  tábla:  Nyitvatartási  idő alatt  az  üzletek  elé  a  közterületre  kihelyezett  mobil 
reklámtábla. 

32. Invitáló tábla: vendéglátó-ipari egységek előkertjében elhelyezett mobil reklámtábla. 

33. Egyéb hirdető eszköz: mérettől függetlenül a 3. § (1) bekezdésének 19-32. pontokban fel 
nem sorolt, minden más helyhez kötött, vagy mozgó reklámhordozó. 

34.  Forgalomtechnikai  eszköz:  közúti  jelzőtábla,  forgalomirányító  fényjelző  készülék, 
vezetőoszlop, vezetőkorlát. 

35. Fotómozaik: épületfalat díszítő fényképhatású mozaik. 

36.  Fotómontázs:  Fényképnek  és  az  építmények  új,  egységes  hatású  képpé  való 
összeillesztéséről készült kép. 

37. Tervtanács: Külön jogszabályban meghatározott Építészeti Műszaki Tervtanács

38. Önálló hirdető-berendezés: Az a reklámhordozó, mely közvetlenül közterületen, illetve  
közhasználat  céljára  átadott  területen  áll  (kirakatszekrény,  zászlórúd,  átfeszített  felirat,  
hirdetővitrin, hirdetőtábla, reklámtábla )

4. §
A város reklám körzetei

(1) A város területe e rendelet alkalmazása szempontjából 2 reklám körzetre oszlik az 1.sz.  
mellékletben meghatározottak szerint. 
(2)  A hirdetmény közzétevője  köteles  a közterület  használatáért  közterület-használati  díjat  
fizetni  a  közterület-hasznosító  szervezetnek.  A  díjfizetés  egységes  alapja  a  hasznos 
reklámfelület mérete. Közterület használatnak minősül az is, ha a nem közterületi ingatlan 
telekhatárán  lévő  felépítményre  kihelyezett,  annak  (fal)síkjától  kinyúló  reklámhordozó 
függőleges vetülete a közterületre esik. 
(3) Az egyes reklám körzetekhez kapcsolódó közterület-használati díjtételeket és a helyi közút 
igénybevételéért fizetendő díjat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

5. §
A hirdető-berendezések, szabadtéri reklámhordozók létesítésének, elhelyezésének és

eltávolításának szabályai

(1) A város közterületein reklámhordozók létesítésére csak reklám célú közterület-használati 
szerződés alapján kerülhet sor. 

(2) A város  közigazgatási  területén hirdető-berendezések, reklámhordozók létesítése építési 
engedély  alapján  történhet,  ha  a  hirdető-berendezések,  reklámhordozók  létesítését  az 
építésügyi  hatósági  engedélyezési  eljárásokról,  valamint  a  telekalakítási  és  az  építészeti-
műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM. rendelet, vagy egyéb más 
jogszabály építési engedélyhez köti.
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(3) A hirdető-berendezések,  reklámhordozók kialakítása és elhelyezése meg kell  feleljen a 
munka-,  vagyon-és  közlekedésbiztonsági  szabályoknak,  valamint  a  városképi 
követelményeknek.

(4)  A  hirdető-berendezéseket,  reklámhordozókat  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  azok  ne 
akadályozzák  a  közterület  más  részeinek  és  a  szomszédos  ingatlanok  rendeltetésszerű 
használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. Reklámhordozók vagy 
reklámok közutak melletti elhelyezésének szabályait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény szabályozza, melynek rendelkezéseit jelen rendelet előírásai mellett alkalmazni kell. 

(5)  A  hirdető-berendezések,  reklámhordozók  kialakításának,  ha  az  épületen,  vagy  annak 
közelében helyezkedik el, az épület karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodnia 
kell. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít. 

(6) A hirdető-berendezések közutak mentén történő elhelyezéséhez az érintett közútkezelő(k) 
közútkezelői és a közlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

(7) Reklámhordozón nem alkalmazható: 
a)  külön  jogszabályban  (KRESZ)  szereplő  táblák  forma  és  színösszeállítása,  továbbá  az 
útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer. 
b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő, vagy fényvisszavető anyag, olyan 
világítótest, amelynek elhelyezése, kialakítása révén a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a 
közlekedés biztonságát veszélyezteti. 

(8)  Épület  falán,  kerítésen  reklámberendezés  elhelyezésére  építési  engedélyt  adni  csak  az 
épület  vagy a kerítés  tulajdonosának hozzájárulásával  lehet.  Az engedélyezés  előtt  ki  kell 
kérni a Tervtanács véleményét és a közútkezelő hozzájárulását. 

(9)  Közutak  feletti  áthidalásoknál,  önálló  átfeszítéseknél  figyelembe  kell  venni  a  közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásaiban foglaltakat.  Az átfeszítésekre időleges 
jelleggel,  legfeljebb  14  nap  időtartamra  van  lehetőség,  és  csupán  eseményeket, 
rendezvényeket hirdető, nem merev anyagú hirdetés helyezhető el. 

(10) Az átfeszítés elhelyezéséhez ki kell kérni a rögzítésre használt berendezés vagy épület 
tulajdonosának és a közút kezelőjének hozzájárulását, továbbá szerződéskötési kötelezettsége 
van a közterület hasznosítását végző rendszergazdával.

(11) Az információs útbaigazító táblákat az egységes megjelenés  érdekében az ÚT2-1.140 
számú Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése című Útügyi 
Műszaki Előírásnak megfelelően kell kialakítani. 

(12) Az ezen rendeletben meghatározott építési munkák engedély nélkül illetve engedélytől 
eltérően  történt   végzése  esetén  az  építmény  eltávolítását  kell  elrendelni  az  építésügyi 
hatóságnak, vagy a fennmaradási engedély megadása esetén az építtetőt a jogszabály szerinti 
építésügyi bírsággal kell súlytani. 

(13)  Az  elhelyezett  hirdető-berendezés,  reklámhordozó  folyamatos  karbantartása  az 
engedélyes  (építtető)  feladata  és  kötelessége,  amennyiben  a  karbantartást  elmulasztja,  az 
építésügyi hatóság az építtető költségére az építményt lebontatja.  
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(14) A megszűnt üzletek, intézmények, vállalkozások, stb. hirdető-berendezéseit elsősorban a 
kihelyező,  ha  a  kihelyező  szűnt  meg,  akkor  az  köteles  lebontani,  akinek  az  érdekében  a 
kihelyezés történt, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa. 

(15)  Ingatlanon  engedély  nélkül  felállított  hirdető-berendezés  vagy  reklámhordozó 
elhelyezéséért  és  eltávolításáért  az  ingatlan  tulajdonosa  a  hirdetmény  közzétevőjével 
egyetemlegesen felelősek. 

(16)  A  város  közigazgatási  területén  az  erotikus  áruk,  szexuális  és  pornográf  termékek 
közterületen való reklámozása tilos.

6. §

A hirdetmények közzétételének és eltávolításának szabályai

(1) Jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú vagy az így kihelyezett,  illetve a közerkölcsöt, 
sértő plakátot, hirdetést, feliratot (falfirkát) a közzétevőnek haladéktalanul el kell távolítania. 

(2) Az eltávolítás költségei közterületen a közzétevőt, illetve azt terhelik, akinek érdekében a 
kihelyezés  történt.  Magánterületen  az  eltávolítás  költségeit  elsősorban  a  közzétevőnek, 
másodsorban az ingatlan tulajdonosának kell megfizetni. 

(3) Az idejét múlt hirdetményt a hirdetmény közzétevőjének és annak, akinek az érdekében a 
kihelyezés történt 15 napon belül - választási plakát esetén a szavazást követő 30 napon belül 
el kell távolítania. 

(4) Idejét múltnak minősül minden olyan hirdetmény, amely meghatározott időpont(ok)hoz, 
évszakokhoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról nyújt tájékoztatást vagy 
amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette és 
ez a hirdetmény tartalmából nyilvánvalóan megállapítható. 

(5)  Az  idejét  múlt  hirdetményt  a  Közterület-felügyelet  (a  közterület  hasznosítását  végző 
rendszergazdával  együttműködve)  a  kötelezett  részére  kiadott,  a  hirdetmény eltávolítására 
vonatkozó felszólításban megjelölt  határidő eredménytelen elteltét  követő naptól  a  hirdető 
berendezés tulajdonosának, a hirdetmény közzétevőjének és a reklámozónak az egyetemleges 
költségeire és veszélyére eltávolíttathatja. 

7. §
Építési engedélyköteles hirdető-berendezésekre vonatkozó eljárási szabályok

(1) A város egész területén (lakott  területen kívül  és lakott  területen  belül)  adható építési 
engedély az alábbiak elhelyezésére: 
a) Cégér, cégjelzés, cég-és címtábla az épületek karakteréhez, színeihez, arányrendszeréhez 
igazodó kialakításban az egyéb szakhatósági előírások (pl. KÖH) betartása mellett, a főépítész 
véleményének figyelembevételével. Szolgáltatási egységenként 1-1 db cégér, cégjelzés, cég-
és  címtábla  helyezhető  el.  Több  egységből  álló  irodacsoportok,  ipari-,  kereskedelmi-, 
szolgáltató létesítménycsoportok esetében egységesen kialakított cég-illetve címtáblára adható 
építési engedély. 
b) Szolnok város térképét ábrázoló tábla a Tervtanács véleményezését követően a tulajdonosi 
szempontból adott hozzájárulással 
c) Autóbuszváró-pavilon létesítése, és azon reklámfelület elhelyezése. 
d) Hirdetési és reklámcélú építmény (tábla) 
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e) Kirakatszekrény
f) Hirdető-berendezés
g) Információs tábla
h) Minden szabadtéri reklámhordozó 

(2) Az I. körzetben (az 1. sz. melléklet szerint) -, annak bármely ingatlanán illetve az azon 
álló épületeken az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett is csak a  (1) bekezdésében 
meghatározott létesítményekre adható építési engedély, a Tervtanács véleményét figyelembe 
véve,  a közterület  hasznosítását  végző rendszergazda hozzájárulását  követően.  A I.  számú 
körzetben 6,0 m2  –nél nagyobb felületű reklámhordozó nem helyezhető el, kivéve a hirdető 
oszlopot.

(3) A II. körzetben (az 1. sz. melléklet szerint) -, azok bármely ingatlanán illetve az azon álló 
épületeken az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, egyéb jogszabályi előírások betartása 
mellett felületkorlátozás nélkül adható hirdető táblára, reklámgrafikára és hirdető berendezés 
építményre  építési  engedély,a  közterület  hasznosítását  végző  rendszergazda  hozzájárulását 
követően.

(4)  Útkilométer  szelvényenként  legfeljebb  10  db  12  m2 felületű  reklám,  hirdetőtábla, 
reklámgrafika  és  hirdető-berendezés  építmény  helyezhető  el  úgy,  hogy a  reklámhordozók 
egymástól mért távolsága legalább 20 méter legyen. 

5) Szolnok város külterületein (lakott területen kívül), azok bármely ingatlanán illetve az azon 
álló  épületeken  a  (1) bekezdésben  meghatározottakon  túl,  továbbá  az  egyéb  jogszabályi 
előírások - különös tekintettel az 1988. I. törvény betartása mellett - felületkorlátozás nélkül 
adható építési engedély reklám, hirdetőtábla, reklámgrafika, óriásplakát és hirdető-berendezés 
építmény  létesítésére,  a  közterület  hasznosítását  végző  rendszergazda  hozzájárulását 
követően. 

8. §

(1)  Hirdető-berendezések,  reklámhordozók  közterületen  történő  elhelyezéséhez  csak akkor 
adható engedély, ha a reklámhordozó és annak elhelyezése: 
a) megfelel a jogszabályok, különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. 
évi  LVIII.  tv.,  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  tv.,  továbbá  az  országos 
településrendezésről és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. Korm. rendelet 
39. §. és 40. §-ban meghatározott feltételeknek, 
b) még részben sem takarja épület nyílászáró szerkezetét, 
c)  a  kérelmező  az  építési  jogosultságot  a  közterület-hasznosítását  végző  rendszergazda 
hozzájárulásával igazolja. 

(2) A város belterületén egy adott építményfelületen (épületfal, kerítés, stb.) a teljes felülethez 
képest a hirdető-berendezés elhelyezésével érintett - nyílás nélküli - felület  nagysága max. 
30% lehet. Ennél nagyobb méret. feltöltöttség nem engedélyezhető, 

(3) A feltöltöttségbe beleszámítandó azon hirdető-berendezés felülete is, amely az építmény 
falával valamilyen szöget bezáróan helyezkedik el. 

(4)  Az  épülettől,  építménytől  különállóan  elhelyezett  hirdető-berendezés  felülete 
beleszámítandó  a  feltöltöttségbe,  ha  a  hirdető  felülethordozó-,  illetve  tartószerkezete  az 

60



épület, építmény falától kevesebb, mint 1,5 m-en belül kerül elhelyezésre, függetlenül attól, 
hogy a hirdető-berendezés milyen szöget zár be a falfelülettel. 

9. §

(1)  Az  építési  engedélyköteles  hirdető-berendezések,  reklámhordozók  elhelyezéséhez  az 
engedélyt az építésügyi hatóság adja ki. 

(2) Az építési engedélyt a hirdető-berendezések, reklámhordozók tulajdonosainak kell kérnie. 

(3) A hirdető-berendezés  létesítésére  vonatkozó építési  engedélyezési  eljárást  megelőzően, 
amennyiben  az  engedélyezés  a  város  I.  Körzetére  vonatkozik,  ki  kell  kérni  a  Tervtanács 
véleményét. 

(4)  Az  engedélyezés  fotómontázzsal  igazolt  kérelem  alapján  történhet  a  városképi  és 
esztétikai  követelmények  figyelembe  vételével,  az  utcaképbe,  tájba  illeszkedés  (tömeg-, 
homlokzatképzés,  színezés,  anyaghasználat)  igazolásával  a  önkormányzati  főépítész 
szakvéleménye alapján. 

(5) Az építési engedély kérelemnek tartalmaznia kell: 
-  a telekalakítási  és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII. 13.) 
ÖTM rendeletben előírt kötelező formai és tartalmi követelményeket,
-  országos  közutak  városon  átmenő  szakaszait  érint.  hirdető-berendezés,  reklámhordozó 
esetén a közút kezelőjének hozzájárulását, 

- Az I. Körzetre vonatkozóan a Tervtanács véleményét, (a Tervtanácshoz a tervet az 
építésztervezőnek kell benyújtania).
- a hirdető-berendezés, reklámhordozó elhelyezésével érintett ingatlan, tárgyi eszköz, 
berendezés tulajdonosának hozzájárulását, 
-  közterület  esetén  a  közterület  kezelőjének  és  a  közterület-hasznosítását  végző 
rendszergazdának a hozzájárulását, 

(6)  A műszaki  tervek szakszerű  bemutatása  és  a  környezetbe  illeszkedés  elbírálásához  az 
építtető a dokumentációhoz látvány terveket vagy fotómontázst köteles csatolni.

(7) Az engedélyező hatóság szerzi be a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat. 

(8) Az építési engedély megadásáról, vagy megtagadásáról az építésügyi hatóság a kérelem 
előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt. 

(9) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
- az engedélyezendő hirdető-berendezés, reklámhordozó körülírását, 
-  az  engedélyezett  hely  és  mód  megnevezését,  időtartamát  feltételeinek  pontos 
meghatározását, 
- a közreműködő szakhatóságok, a közterület kezelőjének előírásait, 
- tájékoztatást,  hogy az engedély alapján szükséges-e közterület-használatiszerződést 
kötni és mely szervezettel, 
- az engedélyes arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az engedély nem pótolja a külön 
jogszabályokban előírt egyéb bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget, 
az  engedélytől  eltérő  módon  és  helyen  történő  megvalósítás  jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetést, 
-  az  engedélyes  figyelmeztetését  arra,  hogy  a  használattal  kapcsolatban  történt 
megrongálódást, meghibásodást a saját költségén köteles helyreállítani és amennyiben 
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ennek nem tesz eleget, akkor az engedélyező hatóság a kötelezett terhére és veszélyére 
jogosult  a  szükséges  munkálatokat  elvégeztetni  vagy  a  hirdető-berendezést, 
reklámhordozót leszereltetni. 

(10) Az engedély megadása, megtagadása, megvonása vagy megszüntetése tárgyában kiadott 
határozatot a közterület-hasznosítását végző rendszergazdával is közölni kell. 

(11)  Az  önkormányzat  és  a  közterület-hasznosítását  végző  rendszergazda  a  közterületre 
kiadott  engedélyekről  -  amennyiben  természete  megengedi  helyrajzi  számonkénti  - 
nyilvántartást vezet. 

(12) Az e rendeletben szabályozott építési munkák elkészültét közterületi hirdetmény esetén 
az  építtetőnek  a  munka  befejezését  követő  8  napon  belül  írásban  be  kell  jelentenie  az 
építésügyi hatóságnak és a közterület-hasznosítását végző rendszergazdának.

10. §

(1)Nem helyezhető el hirdető-berendezés 
a) közút külterületi szakaszán egymástól 100 m-nél kisebb távolságon belül (azonos méretű 
hirdető-berendezések esetében) 
b)  közúti  forgalomtechnikai  eszközökön  (közúti  jelzőtábla,  forgalomirányító  fényjelző 
készülék,  vezetőoszlop,  vezetőkorlát),  azok  tartószerkezetén,  valamint  azok  vízszintes  és 
függőleges észlelési sávjában (közúti jelzést semmilyen módon nem takarhat) 
c) közvilágítási oszlopokon, amelyek forgalomtechnikai eszközök tartószerkezetei 
d) középületek falain, 
e) közterületen álló fákon, 
f műemléki vagy műemlék jellegű épületeken, városképileg védett épületeken, 
g) emlékműveken, szobrokon, 
h) régészeti és helyi természetvédelmi területeken, 
i) az I. körzetben a vendéglátó-ipari előkertek kerítésén. 
j) a Tisza parkban, a Verseghy parkban
k)  a  40/2005.  (X.6.)  KR.  rendelet  1-2  számú  mellékletében  meghatározott  épületeken, 
szobrokon, közterületeken

(2) Úttest, járda, egyéb közlekedési terület felületére festett hirdetés nem helyezhető el. 

11. §

(1) Nem kell építési engedélyt kérni az alábbi reklámhordozók elhelyezése esetén: 
a)  az  építési  terület  határán  létesített  ideiglenes  vagyonvédelmi  kerítésen  elhelyezett 
reklámtábla 
b)  a  közintézmények  falán  ideiglenesen  kifeszített  kizárólag  az  intézmény  programját 
alkalomszerűen propagáló nem merev anyagú hirdetési felület, 
c) Jelen rendelet 5.§ (9) bekezdésének megfelelően a közutak feletti áthidalásokra és önálló 
átfeszítésekre elhelyezett, eseményeket, rendezvényeket hirdető, nem merev anyagú hirdetés. 
Létesítésük  ideiglenes  jelleggel,  rövid  időtartamra  (maximum  14  nap)  engedélyezhető, 
feltéve,  hogy a  rögzítéshez  használt  berendezés  vagy épület  tulajdonosa,  továbbá a  közút 
kezelője az elhelyezéshez hozzájárul.
d) a városi önkormányzat által ideiglenesen elhelyezésre kerülő közérdekű helyi információt 
tartalmazó rögzített hirdető-berendezés.
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(2) Plakátok, hirdetések, falragaszok elhelyezési szabályai:
a.)  közterületen  plakátot,  hirdetést,  falragaszt  (továbbiakban:  plakát)  csak  a  plakátok 
elhelyezésére létesített hirdető berendezéseken szabad elhelyezni.
b.)  a  plakát  kihelyezésére  jogosultnak  rendelkeznie  kell  a  plakát  elhelyezésére  szolgáló 
berendezés, hirdetőhely, hirdetőeszköz használati jogával (tulajdon, tulajdonosi hozzájárulás, 
bérlet).
c.) tilos plakátot elhelyezni az a.), b.) pontokban rögzítettektől eltérő helyen és módon.
d.) a hirdető berendezések és plakátok nem sérthetik és nem veszélyeztethetik az életet és a 
testi épséget, a közerkölcsöt, vagyonbiztonságot.
e.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető (fényvisszaverő közlekedési táblák színeit, ábráit 
zavaróan tartalmazó stb.) plakátok nem helyezhetők el.
f.) tilos röplapok szórása kivéve, ha ezt állami vagy önkormányzati érdek teszi szükségessé.

(3)  Jelen  rendelet  11.§  (1)  és  (2)  bekezdésben  felsorolt  esetekben  közterület-használati 
szerződést kell kötni,  a közterület  hasznosítását  végző rendszergazdával.  Kivételt  képez ez 
alól az (1) bekezdés d) pontja.

(4) Az építési engedély nélkül létesíthető hirdető-berendezések elhelyezéséhez ki kell kérni a 
főépítész  szakvéleményét  és  a  közútkezelő  hozzájárulását,  közterület  esetén  a  tulajdonos 
hozzájárulását  valamint  rendelkezni kell a közterület  hasznosítását  végző rendszergazdával 
megkötött szerződéssel. 

12. §

(1)  Aki  a  város  közterületein  hirdető-berendezést,  reklámhordozót  közterület-használati  
szerződés  nélkül  helyez  el  vagy  létesít  szabálysértést  követ  el  és  30.000,-  Ft-ig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.

13. §

(1) A jelen rendelet  hatályba  lépését  követően reklám célú közterület-használati  szerződés 
csak  e  rendeletben  foglalt  építési  engedély  birtokában  köthető,  amennyiben  jogszabály  a 
reklámhordozó létesítéséhez engedély meglétét írja elő.

(2)  A közterület  eltérő reklámcélú  használatára  vonatkozó igényt  a  3.számú mellékletben 
szereplő nyomtatványon a közterület hasznosítását végző rendszergazdához kell benyújtani.

(3) A közterület reklám célú használatára vonatkozó közterület használati szerződést –jelen 
rendeletben meghatározott  feltételekkel - az önkormányzat  képviseletében eljáró közterület 
hasznosítását végző rendszergazda jogosult megkötni.

(4)  A közterület-használati  szerződés  határozott  időre  köthető,  legrövidebb tartama 1 nap, 
leghosszabb tartama 5 év.

(5) A reklámhordozók és hirdető-berendezések létesítéséhez  és elhelyezéséhez  tulajdonosi 
hozzájárulás  szükséges  melyet  az  Önkormányzat  nevében  a  Polgármester  ad  meg.  A 
Közterület-hasznosítását  végző  rendszergazda  a  tulajdonosi  hozzájárulást  a  közterület-
használati szerződések megkötése előtt köteles az Önkormányzattól megkérni. Amennyiben 
az Önkormányzat  15 munkanapon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell 
tekinteni. 
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(6)  A  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről  Eljárási  rendelkezések  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  és  a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai 
az irányadók.

Záró rendelkezések

(1)  E  rendelet  2008.  július  1.  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  az  ezt  követően  indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Azon hirdető-berendezések, reklámhordozók esetében, amelyek a jelen rendelet hatályba 
lépésekor is a rendelet területi hatályán – 2. § a) pontja – belül vannak, és a korábbi szabályok 
szerinti  építési  engedéllyel  illetve  közterület-használati  engedéllyel  nem  rendelkeznek,  a 
fennmaradáshoz  szükséges  és  e  rendeletben  előírt  engedélyeket  és  szerződést  a 
reklámhordozó  tulajdonosának  jelen  rendelet  hatályba  lépésétől  számított  fél  éven  belül 
pótolnia kell. 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén.

1. számú melléklet 

Az egyes reklám körzetek meghatározása 

I. körzet: 
Az I. körzetbe kerülnek értelemszerűen a körzetet határoló közterületek térfalai és az 
azokról nyíló ingatlanok is. 

Belváros:  Szolnok város  belterületi  részének Zagyva  folyó  jobb partja  –  Tisza-parti 
sétány – Mártírok u. – Indóház u. – József A. u. – Bajcsy-Zs. út – vasút – Bajcsy-Zs. út 
– Rékai úti felüljáró közötti szakasz – Szántó krt. – Csokonai u. – Északi vasútvonal 
által körülhatárolt területe

II. körzet: 
Az I.  körzetbe tartozó területek kivételével valamennyi  egyéb terület.  A II. 
körzet  határvonala  csatlakozik  az  I.  körzet  határvonalához.  A  II.  körzetbe 
kerülnek értelemszerűen a körzetet határoló közterületek térfalai és az azokról 
nyíló ingatlanok is. 

2. számú melléklet 

A hirdető berendezések reklám körzetekhez kapcsolódó nettó díjai: 

Hirdetés megnevezése I. körzet díja 
(Ft/m2/hó)

II. körzet díja 
(Ft/m2/hó)

Önálló hirdető-berendezés, reklámberendezés

(amelyek közvetlenül közterületen állnak)

2 915,- 1 730,-
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Hirdető-berendezés, 

kirakatszekrény, cég és címtábla 

(amennyiben  10  cm-nél  nagyobb  mértékben 
közterületbe nyúlik)

1 190,- 540,-

3. számú melléklet

K É R E L E M

Kérelmező adatai:
Kérelmező neve: 
Állandó lakó-(telep) helyének címe: 
Levélcíme: 
Telefonszáma: 
Adószáma: 

A közterület igénybevételének adatai:  

Igénybevett terület helye:

Igénybevett terület módja:

Igénybevett terület nagysága (m2):

Igénybevett terület fajtája (úttest, járda, útpadka, zöldterület, földút):

A közterület igénybevételének célja:

A közterület igénybevételének időtartama: 
 .....év ........................... hó ....... naptól 
 .....év ............................ hó ...... napig. 

 A szerződésben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy 
neve, címe: 

S z o l n o k, ..... év .................. hó ....... nap 

 __________________________ 

 kérelmező aláírása 

Csatolandó mellékletek: 
-  3  pld.  1  :  500,  vagy 1  :  1000 léptékű  helyszínrajz  az  igényelt  terület  helyének  pontos 
megjelölésével, 
- amennyiben a kért terület más intézmény, vagy magánszemély kezelésében (tulajdonában) 
lévő,  e rendelet  hatálya  alá tartozó terület  használatára  irányul,  úgy csatolni  kell  a kezelő 
(tulajdonos) hozzájárulását
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 - hirdető-berendezés elhelyezéséhez 3 pl. színezett táblaterv valósághű ábrázolással (anyag, 
méret, rögzítés módja, talajfeletti elhelyezés magassága, színe, betűtípusa), vagy fénykép
- egyéb e rendelet 9. § (5-6) bekezdésében előírt iratokat

4. számú melléklet:

Reklám koncepció, a közterület hasznosítását végző rendszergazda javaslata alapján. 

6. napirendi pont
Előterjesztés  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének,  felújításának  támogatásáról  szóló  9/2008.  (III.31.)  KR.  rendelet 
módosításáról

Szalay Ferenc: Ismertette, hogy az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. 
A  napirendi  pontot  a  mai  napon  véleményezte  együttes  ülés  keretében  a  pénzügyi,  a 
városfejlesztési, valamint a városgazdálkodási bizottság. 

Felkérte  Dr.  Bozó  Andreát,  az  együttes  bizottsági  ülést  levezető  elnököt,  a  bizottság 
határozatának ismertetésére.

Dr. Bozó Andrea: Az együttes bizottsági ülés támogatta az előterjesztés elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
 
Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

15/2008. (IV.28.) KR. rendelet
az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III. 31.) KR. 
rendelet módosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított  1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított  felhatalmazás alapján az 
iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerűsítésének, 
felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. rendeletet (továbbiakban: rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 6. § (5) bekezdése törlésre kerül.

2. §

A rendelet 6. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
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„(8) Az (1) bekezdés a) és b) pontokban leírt munkálatokra csak az esetben lehet pályázni, ha  
az (1) bekezdés cb) 1. pontjában leírt épületszintű fűtésszabályozás már megoldott, vagy a 
pályázat keretében fogják elvégezni.”

3. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén.

7. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának és Társulási 
Megállapodásának módosítására
 
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  20  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

92/2008. (IV.24.) 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 
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 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 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 felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert, hogy 
a jóváhagyásról szóló határozatot 2008. május 5-ig küldje meg a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája részére.
Határidő: 2008. május 5. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
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Közigazgatási Igazgatóság

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

Iroda

1. számú melléklet

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
Hunyadfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kőtelek Önkormányzatának Képviselő-testülete
Martfű  Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rákóczifalva Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rákócziújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szajol 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 2008. 
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módosításának éve:

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.

Alaptevékenységi  szakágazat: 841105  helyi  önkormányzatok, 
valamint  többcélú  kistérségi 
társulások  igazgatási 
tevékenysége

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
75195-8  A  költségvetési  szervek  által  végzett  egyéb  kiegészítő 
tevékenységek
75195-9  A  költségvetési  szervek  által  végzett  egyéb  vállalkozási 
tevékenységek
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra 
nem tervezhető elszámolása
80111-5 Óvodai nevelés
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
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
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85128-6 Fogorvosi ellátás
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
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)
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85321-1 Bölcsődei ellátás
85323-3 Házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
85324-4  Családsegítés  (családsegítő  szolgáltatás,  családsegítő 
központ, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ)
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
92404-7 Sportcélok és feladatok
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenységek

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.
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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.)

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, 2008. 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
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Martfű …………………. ………………….
Dr.Bakonyi Péter Balogh Edit

 Nagykörü …………………. ………………….
Dr.Veres Nándor Dr.Varga Zoltán

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

Rákócziújfalu …………………. ………………….
Papp János Dr.Takáts Zsófia

Szajol …………………. ………………….
Szöllősi József Dr.Bartók László

Szászberek …………………. ………………….
Vasas Zsuzsanna Ragály Erika

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

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

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

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

Tószeg …………………. ………………….
Dr.Gyuricza Miklós Hasznosné Dr.Nagy Ágnes

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

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

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

2. számú melléklet

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 
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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 
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

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete

5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

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 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
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Önkormányzatának Közgyűlése
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.

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.

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, 
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szervezésére,  intézmények  fenntartására,  valamint  a  településfejlesztés  összehangolására 
hozzák létre.  

III.
A társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

1. Területfejlesztési feladatellátás- mind a tizennyolc 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  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  a  1996.  évi  XXI.  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
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A  közszolgáltatások  magasabb  szakmai  színvonalon  történő,  illetve  hatékonyabb  ellátása 
érdekében 

a) 
Besenyszög,  Zagyvarékas  települések  kivételével  a  Többcélú  Társulás  további  tizenhat 
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,  még Tószeg és Vezseny vonatkozásában 
Tószeg látja el megállapodás alapján a feladatot. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
által  ellátandó  feladatokat,  a  feladatellátás  módját,  feltételrendszerét  külön  megállapodás 
tartalmazza.

- közoktatási mikro- társulások

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. törvény 
25-26. §-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. törvény 25-26. §-i alapján. 

Besenyszög  székhellyel: Besenyszög  -  Tiszasüly  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. 
törvény 25-26. §-i alapján. 

Martfű székhellyel: Martfű - Mezőhék 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. törvény 
25-26. §-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)
- 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 (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
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- 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
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok: 
1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:

Rákóczifalva:
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
- idősek ápolását-gondozását biztosító intézmény,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

Rákócziújfalu:
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- támogató szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja)

Martfű:     
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- támogató szolgáltatás
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja

Újszász:            
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
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- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Zagyvarékas: 
- családsegítés, 
- étkeztetés
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgáltatás,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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.
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Kőtelek:         
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Hunyadfalva: 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Csataszög:     
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
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- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nagykörű:   
- családsegítés, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény.
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszasüly:      
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- tanyagondnoki szolgáltatás

Szajol:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás

4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás   Humán Szolgáltató Központja  

Szolnok:  
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekjóléti központ, 
- gyermekjóléti módszertani központ,
- utcai szociális munka, 
- adósságkezelő szolgáltatás,
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Szászberek:
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Tószeg:      
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- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Tiszavárkony: 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Tiszajenő:  
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Vezseny:   
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegekközösségi 
ellátása), 

Teljes kistérség területén:
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
-  hajléktalanok,  szenvedélybetegek  és  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása 
(Nappali Centrum) 
- hajléktalanok átmeneti ellátása 
- helyettes szülői ellátás (kivéve: Tiszajenő). 

5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás   Egyesített Szociális Intézménye  

Szolnok:
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény,
- tanyagondnoki szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szászberek:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tószeg: 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek klubja),
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- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszavárkony:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszajenő:
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás 
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény.
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Vezseny: 
- házi segítségnyújtás, 
- szociális étkeztetés,
- idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6.  Támogató szolgáltatás nem állami fenntartóval  kötött  ellátási  szerződés útján biztosított 
Szolnok,  Szászberek,  Tószeg,  Tiszavárkony,  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.

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 helyettes szülői ellátást.

Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulás Egyesített  Szociális  Intézménye  kistérségi  szinten 
biztosítja az idősek ápolását – gondozását biztosító intézményt. 

- 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 
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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.

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.
-  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,
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- 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 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.    

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 
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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.

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.
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-  A  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Kistérségi  Fejlesztési  Tanácsként  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.    

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.
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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 
(továbbiakban: munkaszervezet)
neve: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája

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,
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. 
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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 
megállapodás szabályozza.
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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.

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

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.

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 közigazgatási hivatal 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 
közigazgatási hivatalnak 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. 
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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.

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  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. 
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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 Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjára, 
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:
--  Rákóczifalvai  Területi  Szociális  Bizottság:  Szolnok  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Gyermekjóléti  és  Szociális  Szolgáltató  Központjára:  Rákóczifalva,  Martfű,  Rákócziújfalu, 
központ: Rákóczifalva
-- Újszászi Területi Szociális Bizottság: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti 
Integrált Központjára: Újszász, Zagyvarékas, 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 intézményvezető 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.
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-  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  felelősséget  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 felelősséget 
vállalnak.  A  jogszerűtlen,  helytelen  intézményi  működésből  adódó  bármilyen  jellegű,  a 
Szolnoki  Kistérség Többcélú Társulását  fizetési,  vagy visszafizetési  kötelezettségre utasító 
rendelkezésre  vonatkozóan  az  érintett  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. Területi Szociális Bizottságok (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 Területi Szociális Bizottságok 
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;
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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.
i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét,
j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
l)  a korengedményes  nyugdíjazásra  és a megváltozott  munkaképességű közalkalmazottak 
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
m) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
n) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.

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
b) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai)
c) központi költségvetési pénzeszköz : 
- Állami támogatás
- Állami költségvetési hozzájárulás
- Kiegészítő támogatás
- 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).
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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. 

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. 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.
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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.

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
- a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásának ellenőrzése,
- a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata,
- a tagsági díj befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése,
- 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.

94



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 
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.
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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.

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 
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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.

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),
- Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (2. számú melléklet)
- a társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok, (3. számú melléklet)
- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (4. 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.
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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  ../2008.(…..)  sz.  határozatával, 

Csataszög a …/2008.(…..) sz. határozatával, Hunyadfalva a ../2008.(…..) sz. határozatával, 

Kőtelek a ../2008.(…..) sz. határozatával, Martfű az ../2008.(…...) sz. határozatával, Nagykörű 

a  ../2008.(…...)  sz.  határozatával,  Rákóczifalva  a  …/2008.(…..)  sz.  határozatával, 

Rákócziújfalu ../2008.(…..),  Szajol a …/2008.(…...) sz. határozatával,  Szajol a ……/2008.

(…….),  Szászberek  a  …/2008.(…...)  sz.  határozatával,  Szolnok  a  …/2008.(…...)  sz. 

határozatával, Tiszajenő a ../2008.(…….) sz. határozatával, Tiszasüly az ../2008.(……..) sz. 

határozatával, Tiszavárkony a ../2008.(…...) sz. határozatával, Tószeg a …/2008.(…….) sz. 

határozatával,  Újszász  a  ../2008.(…...)  sz.  határozatával,  Vezseny az  …./2008.(……..)  sz. 

határozatával, Zagyvarékas a ../2008.(…...) sz. határozatával- jóváhagyták.    

Szolnok, 2008. 

Település Polgármester Jegyző

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

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

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

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

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

 Nagykörü …………………. ………………….
Dr.Veres Nándor Dr.Varga Zoltán

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

Rákócziújfalu …………………. ………………….
Papp János Dr.Takáts Zsófia

Szajol …………………. ………………….
Szöllősi József Dr.Bartók László

Szászberek …………………. ………………….
Vasas Zsuzsanna Ragály Erika

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

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

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

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

Tószeg …………………. ………………….
Dr.Gyuricza Miklós 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 Lakosság-
száma (2007.  

01. 01.)

Szavazati 
arány

Besenyszög Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4. 3548 1

Csataszög Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5064 Csataszög, Szebb Élet út 34. 347 1

Hunyadfalva Község 
Önkormányzatának Képviselő-

5063 Hunyadfalva, Árpád út 22. 238 1
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testülete
Kőtelek Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 1703 1

Martfű Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5435 Martfű, Szent István tér 1. 7201 1

Nagykörű Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5065 Nagykörű, Május 1 út 1. 1759 1

Rákóczifalva Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5085Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 5572 1

Rákócziújfalu Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26. 2081 1

Szajol Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5081 Szajol, Rózsák tere 1. 4024 1

Szászberek Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5053 Szászberek, Kossuth L. út 197 1008 1

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése

5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 76108 1

Tiszajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5094 Tiszajenő, Vasút út 11. 1625 1

Tiszasüly Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5061 Tiszasüly, Kiséri út 47. 1691 1

Tiszavárkony Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5092 Tiszavárkony,  Endre  király  út 
37.

1638 1

Tószeg
Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

5091 Tószeg, Rákóczi út 37. 4745 1

Újszász Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

5052 Újszász, Szabadság tér 1. 6711 1

Vezseny Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5093 Vezseny, Templom út 1. 7733 1

Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 3874 1

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása lakosságszáma összesen: 124.606 fő. 
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A Társulási megállapodás 2. számú melléklete az intézmények szervezeti ábrája

Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása
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                                                   ↓

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

           Rákóczifalva                       Martfű
          Rákócziújfalu

→Családsegítő szolgálat →Családsegítő szolgálat
→Családsegítő szolgálat

→Gyermekjóléti szolgálat →Gyermekjóléti szolgálat
→Gyermekjóléti szolgálat

→Házi segítségnyújtás →Támogató szolgálat
→Nappali ellátás(idősek klubja)

→Nappali ellátás(idősek klubja)
→Házi segítségnyújtás→

→Támogató szolgálat

→Idősek otthona

→Étkeztetés

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:Rákóczifalva ,Martfű 
közösségi ellátás: Rákóczifalva ,Martfű, Rákócziújfalu
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Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása

                                                   ↓

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Zagyva menti Integrált Központja

(5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 20.)

                     Újszász  
                         Zagyvarékas

             →Családsegítő szolgálat
→Családsegítő szolgálat

  →Gyermekjóléti szolgálat
→Gyermekjóléti szolgálat
  →Étkeztetés
→Támogató szolgálat
 --  Házi segítségnyújtás
→Nappali ellátás(idősek klubja)
  →Nappali ellátás(idősek klubja)
→Házi segítségnyújtás
  →Támogató szolgálat
→Étkeztetés
  →Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
→ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltató 

Besenyszögi Központja

I.Szakmai központ
Besenyszög

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás

Idősek klubja

Tanyagondnoki 
szolgáltatás

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

Idősek otthona

II. 
telephely

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás

Idősek klubja

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

III. telephely
Kőtelek

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás

Idősek klubja

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

IV. telephely
Hunyadfalva

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

V. telephely
Nagykörű

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

VII. telephely
Szajol

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

VI. telephely
Csataszög

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

Közösségi ellátások

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás
Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás

Közösségi 
ellátások

 Közösségi ellátások 

Közösségi 
ellátások

Közösségi 
ellátások Közösségi 

ellátások

Közösségi 
ellátások

Tanyagondnoki 
szolgálat

Házi 
segítségnyújtás, 

étkeztetés

Családsegítő és 
gyermekjóléti 

szolgálat

Idősek otthona
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Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
         Humán Szolgáltató 
Központja

Családsegítés Gyermekjóléti 
központ és 
Módszertani 
Gyermekjóléti 
Központ

helyettes szülői 
ellátás Pszichiátriai  és 

Szenvedélybetegek 
közösségi ellátása

Alacsonyküszöb
ű ellátása
Utcai szociális 
munka

Hajléktalanok 
átmeneti ellátása

Gyermekjóléti 
szolgálat

Hajléktalanok, 
Szenvedélybetege
k és Pszichiátriai 
betegek Nappali 
ellátása (Nappali 
Centrum)

Adóság kezelő 
szolgáltatás

Szolnoki 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása
Kivéve: 
Tiszajenő

-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Tószeg
-Vezseny

Szolnoki 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

SzolnokSzolnoki 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása

-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Tószeg
-Vezseny

Szolnoki 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása

Szolnok

-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Tószeg
-Vezseny

Szolnok

Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye
 

Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Tanyagondnoki 
szolgáltatás

Szociális 
étkeztetés

-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Tószeg
-Vezseny

-Szolnok
-Tószeg -a szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulása 
valamennyi települése

-Szolnok
-Tiszajenő
-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Vezseny

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

-Szolnok
-Szászberek
-Tiszajenő
-Tiszavárkony
-Tószeg
-Vezseny
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Idősek ápolását-
gondozását biztosító 
intézménye



A Társulási megállapodás 3. számú melléklete képviselő-testületi határozatok



A Társulási megállapodás 1. számú függeléke ügyrendek
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8. napirendi pont
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Egészségügyi  és  Bölcsődei 
Igazgatósága alapító okiratának módosítására

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

Dr. Kállai Mária: A Közgyűlés 2007. január hónapban döntött a Szolnok, Jubileum tér 3. sz. 
alatti  orvosi rendelő céljára megvásárlandó helyiségekről.  Ez a vásárlás megtörtént.  Ennek 
következtében  3  felnőtt,  és  1  fogorvosi  praxis  fogja  megkezdeni  a  működést.  Ennek 
átvezetése megtörtént az alapító okiratban. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

93/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Egészségügyi  és  Bölcsődei 
Igazgatósága alapító okiratának módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.)  sz.  közgyűlési  határozat  38.  sz.  melléklete  (Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Egészségügyi  és  Bölcsődei  Igazgatósága)  7./  pontja  kiegészül  az  alábbiak 
szerint:
Szolnok, Jubileum tér 3. 4570/A/2 egyéb helyiség

2./ Az egyes költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálatáról szóló 165/1999. 
(X.14.)  sz.  közgyűlési  határozat  38.  sz.  mellékletének  (Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága) 4./  pontjában  az alábbi változások 
történnek
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:”
szövegrész az alábbira módosul:
„Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Szakágazata: 889110  Bölcsődei ellátás
Szakfeladatai:”

3./ Az alapító okirat módosítása 2008. január 1. napjától hatályos.

4./  Az alapító  okirat  módosításaival  összefüggő változásokról  a  törzskönyvi  nyilvántartást 
vezető szervet értesíteni kell.
Határidő  :   2008. április 30.
Felelős  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester
Mészáros Mihályné igazgató
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Végrehajtásban közreműködik: 
a Humán Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei

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

Mészáros Mihályné igazgató
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

9. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosítására

Dr. Kállai  Mária:  Az óvodai  ellátórendszert  az  önkormányzat  folyamatosan figyelemmel 
kíséri.  Városi  szinten  elegendő  az  óvodai  férőhelyek  száma.  Az,  hogy  Szandaszőlős 
lakótérségében hol van még szükség a városban óvodára az látszik az előterjesztésből.  Az 
elmúlt évben a Nyúl utcában vált okafogyottá az épület. évek óta egyre nagyobb problémát 
okoz  a  kevés  óvodai  férőhelyszám.  Sok  fiatal  család  költözik  ki  Szandaszőlősre,  hiszen 
családi  házas  építkezésekre  még  vannak  lehetőségek.  Mindenképpen  meg  kell  oldani  a 
szandaszőlősi  óvoda  2  csoporttal  történő  bővítését.  A  belvárosban  több  óvodai  épület  is 
található  és  így egy fokozatos  leépítéssel  okafogyottá  vált  a Verseghy park óvodájának a 
használata.  Az  előterjesztés  arra  tesz  javaslatot,  hogy  ennek  következtében  a  Verseghy 
tagóvoda 2008. július 1-jével megszűnjön.

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

K é r d é s:

Csák László: Van-e elképzelés az épülettel kapcsolatban, ugyanis a határozati javaslatban az 
szerepel, hogy a Humán Igazgatóság koordinálásában kell a megüresedő óvodaépület további 
hasznosításáról gondoskodni, nem pedig a Vagyongazdálkodási Osztálynak. 

Szalay  Ferenc A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  Verseghy  óvoda  épületében  a 
Katolikus óvoda elhelyezése van tervbe véve, mely a templomkertből kiköltözik. Ez az óvoda 
2  csoporttal  fog  működni  a  későbbiekben.  Nem  gondoltak  értékesítésre,  más  irányú 
hasznosításra. 

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  17  igen  szavazattal,  2 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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94/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított  1990. évi LXV. törvény 9. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 89. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1./ Az egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 166/2007. 
(VI.21.) sz. közgyűlési határozat mellékletének 1. és 7. pontja (Szolnok Városi Óvodák) az 
alábbiak szerint változik:

a./  „Az  óvoda  tagintézményeinek  telephelyei:”  bekezdésben  2008.  július  1-ei  hatállyal  a 
„Szolnok, Verseghy park 4.” mondat törlésre kerül.

b./  „A  feladatok  ellátásához  az  intézménynek  rendelkezésére  állnak,  illetve  kizárólagos 
használatába  kerülnek  az  alábbi  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok:”  bekezdésben  2008. 
július 1-ei hatállyal a Verseghy park 4. ingatlanra vonatkozó sor törlésre kerül.

c./  A  Szolnok,  Verseghy  park  4.  szám  alatt  található  megüresedő  óvodai  épület  további 
hasznosításáról gondoskodni kell. 
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Határidő  :   2008. augusztus 31.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

d./ Az alapító okirat módosításaival összefüggő adatváltozásokról a törzskönyvi nyilvántartást 
vezető szervet értesíteni kell.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Ferenczné Teleky Éva igazgató
Határidő  :   2008. május 15.
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ferenczné Teleky Éva igazgató, Szolnok Városi Óvodák
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
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10. napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

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

Dr. Kállai  Mária:  Mennyiségében nagyon terjedelmes,  minőségében rendkívül sokoldalú, 
nagy  felelősséggel  átgondolt,  következetes  munka  van  a  Közgyűlés  előtt.  Néhány  adatot 
ismertetve  elmondta,  hogy  1222  gyermek,  12.835.000.-Ft  összegben  kapott  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatást  az  elmúlt  évben.  Rendszeres  nevelési  segélyben  206  család 
részesült  373  gyermekkel,  23.000.000.-Ft  értékben.  1.500.000.-Ft  értékű  tanszersegélyben 
részesültek  gyermekek.  Egyedi  térítési  díjtámogatásban  759  család,  891  gyermeke  kb. 
9.000.000.-Ft  értékben  részesült.  A  számok  azt  mutatják,  hogy  csökkenő  gyermekszám 
ellenére  óriási  szükség  van  a  gyermekvédelmi  és  gyermekjóléti  területre.  Mindenkinek 
megköszönte  a  végzett  munkát.  A beszámoló  egységes  szempontrendszer  szerint  szakmai 
munkát  elemzett  a  szakmai  munka  hatását  a  családokra,  a  környezetre.  Bemutatta  azt  a 
sokoldalú  programot,  amelyet  az  érintett  célcsoporttal  a  különböző  szervezetek  végeztek, 
illetve a szoros kapcsolatrendszert. Az anyag tartalmazza az iskolák beszámolóját is, amiért 
szintén köszönetét fejezte ki. Köszöni azokat a véleményeket, amelyek a jövőbe mutatnak, 
hiszen akár a családok felelősségének a kiemelése, a további speciális szakemberek igényének 
a  megjelenítése,  a  további  anyagi  források  bevonása  az  ellátórendszerbe,  mind  egyfajta 
lehetőség a terület továbbfejlesztéséhez. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  21  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

95/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról  szóló  beszámoló 
elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló,  többször  módosított  1997.  évi  XXXI.  tv.  94.  §-a,  valamint  96.  §  (6) 
bekezdése alapján az alábbi a határozatot hozza:

A  közgyűlés  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót, 
valamint annak mellékleteit megismerte és elfogadja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Jász – Nagykun Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala
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Humán Igazgatóság által: 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,
Valamennyi nevelési-oktatási intézmény vezetője
Mészáros  Mihályné,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 
Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága igazgató
Gyengéné Jáger Emese, Családi Napközi működtetője

11. napirendi pont
Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Szolnok várost érintő szociális intézményeinek szakmai munkájáról 

Szalay  Ferenc:  A  napirendi  pontot  véleményezte  az  egészségügyi,  szociális  és  sport 
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai Mária  megköszönte a szociális intézményeknek azt a partnerséget, amelyben a 
kistérségi  átszervezés  okán ma  már  Szolnok Megyei  Jogú Város területén  látják  el  azt  a 
feladatot,  amely a beszámolóból  megismerhető.  A Területi  Szociális  Bizottság ülésén vett 
részt, ahol meggyőződhetett arról, hogy az újonnan bekapcsolódott települések is elégedettek 
ezzel  a  munkával.  Az  átalakulást  követően  egy  teljes  év  indul  ebben  a  formában.  Az 
intézmények  nagyon  korrekt  módon  a  továbbvezető  irányokat,  feladatokat  kijelölték  az 
anyagban.  Megköszönte  minden  intézményvezetőnek  és  munkatársának  az  elmúlt  évben 
végzett munkát.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc: Elmondta, azzal, hogy a kistérség ellátórendszere, illetve egy része Szolnokra 
került, fontos lesz a tapasztalat, hogy a későbbiekben hogyan működik ez a rendszer. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  21  fő  -  21  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

96/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Szolnok várost érintő szociális intézményeinek szakmai 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdése  alapján,  figyelemmel  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. § 
(1) bekezdés d./ pontjában foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése,  a  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata, 
valamint  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Szolnok  várost  érintő  szociális 
intézményeinek szakmai munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
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Erről értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Vörösné  Békéssy  Klára  igazgató  „Liget  Otthon”  Fogyatékos 
Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye
Mohácsi Andrea igazgató SZKTT Humán Szolgáltató Központ
Dr.  Szabó Julianna  SZKTT Egyesített  Szociális  Intézmény igazgató-
főorvosa
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

12. napirendi pont
Előterjesztés a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési 
díjának megállapítására

Dr.  Kállai  Mária  kérte  a  kiosztott  határozat  mellékletét  tárgyalási  alapnak  tekinteni.  Az 
előterjesztés  tartalmazza,  hogy a  Közgyűlés  2007.  január  25-én  állapította  meg utoljára  a 
fogorvosi  ellátás  térítési  díját.  Indítvány  érkezett  az  önkormányzathoz  a  térítési  díjak 
módosítására,  emelésére.  A  változat  tartalmazza  a  három  lehetőséget.  Az  egészségügyi 
szociális és sport bizottság az „A” változatot támogatta. 

Szalay Ferenc: Az egészségügyi szociális és sport bizottság támogatását is figyelembe véve a 
„B” és „C” változatot nem javasolta tárgyalásra. 

K é r d é s:

Radócz  Zoltán:  Aziránt  érdeklődött,  hogyan  történhetett  meg,  hogy a  tárgyalás  előtt  pár 
perccel  kapták  meg  a  képviselők  az  új  mellékletet?  Ez  azt  jelenti,  hogy a  bizottság  sem 
tárgyalta az új mellékleteket? 

Dr.Versitz Éva: A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kiosztott „A” változat három 
tétellel lett kevesebb, mint a korábban megkapott előterjesztés, tehát nem tartalmaz új elemet, 
illetve eltérést  az összegekre vonatkozóan. A B./ melléklet  kettővel,  a harmadik melléklet 
pedig szintén  három tétellel  kevesebbet  tartalmaz,  mint  amit  az  egészségügyi  szociális  és 
sport bizottság is tárgyalt. 

Hozzászólások:

Radócz Zoltán: Eddig bevált rendszer volt, hogy ha a Közgyűlés egy új mellékletet tárgyal, 
akkor azt az ülés előtt megkapják a képviselők, nem pedig napközben kerül kiosztásra. Kérte, 
hogy az elkövetkezendő időszakban ez ne így történjen. 

Dr. Póta Sándor: A kiosztott díjtételek megegyeznek a napok óta tárgyalt díjtételekkel. Az 
anyagban  szereplő  díj  kompromisszumos  megoldás,  mert  a  fizetőképes  kereslet  lett 
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figyelembe véve. Az emberek a lehetőségükhöz mérten igénybe tudják venni a fogpótlások 
készítését az egyéb térítés mellett. A cél az, hogy mindenféle fogpótlást igénybe tudjon venni 
olyan  személy,  aki  a  normál  egészségügyi  szolgálatnál  veszi  igénybe  a  szolgáltatást.  Egy 
kicsit nyomottak az árak, de ezt meg kellett lépni. A későbbiekben természetesen, ahogyan az 
árak változnak, vagy az életszínvonal, ahogyan emelkedik Szolnokon, ezt minden évben meg 
lehet tenni és a fogorvosok igényét figyelembe véve is kedvezőbb ár kialakítására kerülhet 
sor.  Az  „A”  változat  elfogadását  támogatja,  amelyben  csak  annyi  a  különbség  az  előző 
díjtételhez képest, hogy a fogeltávolításért nem kell fizetni. 

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Pontosításként elmondta, hogy azok a tételek kerültek ki, amelyek 
tulajdonképpen a szájsebészet szakellátás keretén belül ingyenesen, térítésmentesen vehetik 
igénybe a betegek. 

Szalay Ferenc: Radócz Zoltán hozzászólásának lényege az, hogy ha a képviselő hamarabb 
kapja meg az új anyagot, akkor a hivatal betartja a rendet. Véleménye szerint elfogadható az 
előterjesztés  annak  ellenére,  hogy  az  ülésen  osztották  ki  a  mellékletet  az  ismertetett 
tartalommal.
Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  -  a 
szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  19  fő  -  19  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 97/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési 
díjának megállapításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 8.  §  (1)  és  (4)  bekezdésében,  a  térítési  díj  ellenében 
igénybe  vehető  egészségügyi  szolgáltatások  térítési  díjáról  szóló  284/1997.  (XII.23.) 
Kormányrendelet  1.  § (6) bekezdésében biztosított  jogkörben eljárva az alábbi  határozatot 
hozza: 

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a térítési díj ellenében igénybe vehető 
egyes  fogorvosi  szolgáltatások  térítési  díjainak  megállapítására  vonatkozó  egységes 
díjszabást, melyet a határozat melléklete tartalmaz.

Az egységes díjszabást 2008. június 1-től kell alkalmazni, mellyel egyidejűleg a térítési díj 
ellenében  igénybe  vehető  egyes  fogorvosi  szolgáltatások  térítési  díjának  megállapításáról 
szóló 11/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti.

2./ Gondoskodni kell arról, hogy az egységes díjszabást a lakosság megismerje, és értesíteni 
kell  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  tevékenykedő  vállalkozó  fogorvosokat,  valamint 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságát.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Dr. Kállai Mária alpolgármester
A végrehajtásban közreműködik: 
az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásával a Polgármesteri Hivatal igazgatóságai

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Mészáros Mihályné igazgató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
Szolnok városában területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő 
vállalkozó fogorvosok

97/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Egységes díjszabás
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes fogorvosi szolgáltatások térítési díjának 

megállapításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  térítési  díj  ellenében  igénybe  vehető  egyes 
egészségügyi  szolgáltatások  térítési  díjáról  szóló  284/1997.  (XII.23.)  Kormányrendelet, 
valamint  a  kötelező  egészségbiztosítás  keretében igénybe  vehető fogászati  ellátásról  szóló 
48/1997. (XII.17.) NM rendelet, továbbá a Szolnok városban területi ellátási kötelezettséggel 
működő vállalkozó fogorvosi szolgáltatókkal kötött egészségügyi ellátási szerződés alapján a 
fogorvosi beavatkozásokért fizetendő díjtételeket az alábbiakban hagyja jóvá:

Fogorvosi díjtételek
Fogorvosi beavatkozások megnevezése A beteg által 

fizetendő térítési díj 
(Ft)

Korona felépítése gyökércsap, vagy parapulpális csap 
alkalmazásával foganként

5 500,-

Előrészes korona sérülésének javítása fényrekötő 
anyaggal

4 500,-

Korona, híd eltávolítása koronánként 2 000,-
Rögzített fogpótlás visszaragasztása koronánként 1 500,-
Fogfelépítés csapos műcsonkkal későbbi koronához 6 300,-
Ideiglenes korona, híd készítése tagonként 2 500,-
Rögzített fogpótlás készítése tagonként:
- hagyományos műanyag leplezéssel 6 300,-
- porcelán leplezéssel 7 800,-
Kivehető fogpótlás készítése állcsontonként
- akrilátból 20 000,-
- fémvázas 23 000,-
Fogsor alábélelése 4 000,-
Fogsor-javítás lenyomat alapján 4 000,-
Röntgenfelvétel készítése 1 500,-

*A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII.17.) NM rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza.

Tájékoztatás: A fogorvosi beavatkozások díjai nem tartalmazzák a fogtechnikai díjakat.
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Térítésmentesen igénybe vehető fogászati szolgáltatások

A biztosított  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény 
alapján a fogászati ellátás keretében térítésmentesen az alábbi ellátásokra jogosult:

1./  18  éves  életkorig,  ezt  követően  a  középiskola,  szakképző  iskola  nappali  tagozatán 
folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 
napig teljes körű alap- és szakellátásokra, ide nem értve a technikai költségeket.

2./ 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fogkő-eltávolításra és az 
ínyelváltozások kezelésére.

3./ 60 éves életkor felett a 2./ pontban foglaltakon túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra, 
ide nem értve a technikai költségeket.

4./ Életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, 
szakorvosi beutaló alapján fogászati góckezelésre.

5./ Fogmegtartó kezelésre.

6./  Az  üzemi  balesettel  közvetlenül  összefüggő,  a  rágóképesség  helyreállítása  érdekében 
meghatározott típusú fogpótlásra.

Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános 
szabályai

1./ Az egészségügyi szolgáltató a részleges vagy teljes térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra. 

2./  A szolgáltatás  teljesítése előtt  az érintettet  külön tájékoztatni  kell  a térítési  díj  várható 
mértékéről,  teljesítés után pedig a biztosított részére az egészségügyi szolgáltató számlát ad, 
amely  tartalmazza  az  igénybe  vett  szolgáltatást  és  a  szolgáltatás(ok)ért  fizetendő 
forintösszeget.

3./ Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatatás teljesítése közben részszámlát adhat.

4./ A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságához 
tartozó fogorvosi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját a számla alapján kiállított 
átutalási postautalványon kell befizetni.

5./  Készpénzben  történő  fizetéskor  az  egészségügyi  szolgáltató  a  fizetés  tényéről  köteles 
nyugtát adni.

6./  Amennyiben  a  térítési  díjat  az  egészségügyi  szolgáltatónak  nem  fizetik  meg,  a  díj 
behajtásáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik.

A  Szabályzat  a  Szolnok  város  területén  területi  ellátási  kötelezettséggel  tevékenykedő 
fogorvosokra terjed ki.
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13. napirendi pont:
Előterjesztés  a  közoktatási  intézmények 2008/2009.  tanévi  szakmai  feladatellátásához 
szükséges órakeretek biztosításának alapelveire

Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
-  A  határozati  javaslat  1.  számú  mellékletében  az  alapfokú  oktatási  intézmények  egyéb 
órakedvezményeit kérte kiegészíteni DMS-tanár 2 óra kedvezménnyel. 
A napirendi  pontot  véleményezte  az  oktatási  bizottság,  és  a  pénzügyi  bizottság,  amelyek 
támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kállai  Mária:  Az előterjesztés a 2008-2009-es tanévre készült.  Május hónapban már 
szükséges  az  oktatási  intézményekkel  az  egyeztetés  arról,  hogy  szeptemberben  milyen 
óraszámokkal tudnak dolgozni. Az előterjesztés egy része a törvényi kötelező feladatellátás 
lekövetése.  Annak ellenére,  hogy a városháztartási  reform közoktatási  részét is sikerült  az 
elmúlt  évben  végigvinni,  ez  az  előterjesztés  is  mutatja  azt,  hogy  amennyiben  nagy 
összefogással  a  gazdaságosságot  és  költséghatékonyságot  figyelembe  véve  történik  az 
együttműködés,  akkor  olyan  nem kötelező,  a  törvény által  nem meghatározott  feladatokra 
lehet pénzt fordítani, amelyekben kifejezésre került az a szándék, hogy a közoktatási rendszer 
Szolnok  városában  a  minőségi  oktatásban  folytatódjék.  Példaként  említette  a 
gyógytestnevelést,  Sajátos Nevelést Igénylő tanulók száma, vezető-helyettesek, pedagógiai-
asszisztens  alkalmazása,  emeltszintű  csoportok,  versenyeredmények.  Megköszönte  az 
intézmények, a Vezetői Kollégium és Tóth Istvánné képviselő munkáját.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

98/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  közoktatási  intézmények  2008/2009.  tanévi  szakmai  feladatellátásához 
szükséges órakeretek biztosításának alapelveire

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 52. §-a és 102.§-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

1./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése a  közoktatási  intézmények  szakmai 
feladatellátására  biztosított  órakeretek  meghatározásának  alapelveit  a  2008/2009.  tanévre 
vonatkozóan az 1., 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

2./ Tekintettel  az általános iskolákban jelentkező informatikai  szakemberigényre,  felül  kell 
vizsgálni a nem pedagógus álláshelyek számát az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben, 
és  megbízási  szerződéssel  vagy  technikai  létszám  biztosításával  valamennyi  általános 
iskolában lehetővé kell tenni a rendszergazdai feladatok megfelelő szintű ellátását.
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
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Humán Igazgatóság koordinálásával a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

a 98/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

A fenntartó által biztosított órakeretek 2008/2009. tanévben tervezett alapelvei 
az alapfokú oktatási intézményekben

Megnevezés Mérték Megjegyzések

Kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint  
Nem kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint
Egyéni foglalkozás, 
felzárkóztatás

közoktatási  törvény  szerint 
a kötelező órák 10%-a

túlórakeret biztosításával

Napközi, tanulószoba közoktatási törvény szerint
Alapfokú művészetoktatás közoktatási törvény szerint
Osztályfőnöki és 
munkaközösség-vezetői 
órakedvezmény

tényleges 1 óra/fő

Egyéb órakedvezmények - igazgató*: 18 óra
- igazgató-h.: 14 óra/fő

- szakszervezet:

  közalkalmazotti tv. 

szerint

- közalkalmazotti tanács
  közalkalmazotti tv. szerint

- minőségbiztosítás: 5 óra

- gyermek- és ifjúságvéd.   
  feladatok: a hátrányos 
  helyzetű tanulók    
  arányában biztosított   
  óraszám
- DMS-tanár: 2 óra

*: a közoktatási törvény alapján  
    kötelező 

- az intézmény saját rendszerének 
működtetésére, és a városi szintű 
egységes rendszer hivatali 
koordinációval történő kiépítésére 

-12 alapfokú intézményben 
(intézményenként fél álláshelynyi; 
összesen 144 óra) intézmények 
között differenciált felosztással

Gyógytestnevelés 3 óra/csoport
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Mindennapos testnevelés alsó tagozaton: + 1,5 
óra/osztály

5. évfolyamon: + 0,5 
óra/osztály

SZES Bizottság javaslata alapján

SNI, BTM-es és 
magántanulók óraszáma

közoktatási törvény szerint

Pedagógiai asszisztens 1 álláshely/ intézmény azokban az intézményekben, ahol a 
hátrányos helyzetű tanulók aránya 
25% felett van

Könyvtáros 1 álláshely/intézmény

a 98/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete

A fenntartó által biztosított órakeretek 2008/2009. tanévben tervezett alapelvei 
a gimnáziumokban és a kollégiumban

Megnevezés Mérték Megjegyzések

Kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint  
Nem kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint osztályonként
Egyéni foglalkozás, 
felzárkóztatás

közoktatási  törvény  szerint 
a kötelező órák 10%-a

a szakképző évfolyamok 
kivételével
túlórakeret biztosításával

Versenyre felkészítés, 
tehetséggondozás

2007/2008. évi 
mutatószámok alapján 
meghatározott tapasztalati 
arányszámnak megfelelően

túlórakeret biztosításával

Emelt szintű gimnáziumi 
program, csoportbontás

+ 4 óra/osztály a 9-10. évfolyamon számolható, a 
kerettantervi rendelet által a tanuló 
számára engedélyezett óraszám 
emelkedés biztosítása esetén a 
pedagógiai program szerint 

Két tanítási nyelvű 
program

+ 5 óra/osztály

Osztályfőnöki és 
munkaközösség-vezetői 
órakedvezmény

tényleges oszt.f.: nappali tagozat 1 óra, 
munkaköz.vez.: 1 óra

Egyéb órakedvezmények 
a  gimnáziumokban  és  a 
Városi Kollégiumban

- igazgató*: 20 óra
- igazgató-h.: 18 óra/fő

- szakszervezet: 

közalkalmazotti tv. szerint- 

közalkalmazotti tanács: 

*: közoktatási törvény alapján 
    kötelező 

- az intézmény saját 
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közalkalmazotti tv. szerint

- DMS-tanár: 2 óra
- minőségbiztosítás: 5 óra

- gyermek- és ifjúságvéd. 
  Feladatok: 4 gimnáziumra 
  vonatkozóan összesen 2 
  álláshely

rendszerének  
 működtetésére, és a városi szintű 
 egységes rendszer hivatali 
 koordinációval történő kiépítésére

- órakedvezmény biztosításával a 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
koordinátori  feladatok ellátására 
valamennyi gimnáziumban; illetve 
a 4 gimnáziumhoz rendelt  1 
mentálhigiénés szakemberi 
álláshely létesítésére 

Gyógytestnevelés 3 óra/csoport
SNI, BTM-es és 
magántanulók óraszáma

közoktatási törvény szerint

Könyvtáros 1 álláshely/intézmény
Kollégiumi  kötelező  órák, 
nappali, éjszakai és hétvégi 
ügyelet

közoktatási törvény szerint - állás helyek, ill. túlóra 
biztosításával

a 98/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. sz. melléklete

A fenntartó által biztosított órakeretek 2008/2009. tanévben tervezett alapelvei 
a szakképző intézményekben

Megnevezés Mérték Megjegyzések

Kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint  
Nem kötelező tanítási órák közoktatási törvény szerint osztályonként
Egyéni foglalkozás, 
felzárkóztatás

közoktatási  törvény  szerint 
a kötelező órák 10%-a

a szakképző évfolyamok 
kivételével
túlórakeret biztosításával

Versenyre felkészítés, 
tehetséggondozás

2007/2008. évi 
mutatószámok alapján 
meghatározott tapasztalati 
arányszámnak megfelelően

túlórakeret biztosításával

Két tanítási nyelvű 
program

+ 5 óra/osztály

Szakképző évfolyam 
elmélet

OKJ szerint

Gyakorlati oktatás 
szakképző évfolyamon

OKJ,  pedagógiai  program 
szerint

Levelező és esti tagozat OKJ, pedagógiai program 
és a közoktatási törvény 
szerint

Osztályfőnöki és 
munkaközösség-vezetői 
órakedvezmény

tényleges oszt.f.: nappali tagozat 1 óra, 
oszt.f.: esti, levelező tagozat ½ óra,
munkaköz.vez.: 1 óra

Egyéb órakedvezmények - igazgató*: 20 óra *: közoktatási törvény alapján 
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a szakképző 
intézményekben

- igazgató-h.: 18 óra/fő
- tagint.vez.*: 18 óra/fő
- tagint.vez.-h.: 18 óra/fő 
- gyak. Okt.vez.*: 11 óra/fő
- gyak.okt.vez.-h.:  5 óra/fő
- szakszervezet:
  közalkalmazotti tv. szerint
- közalkalmazotti tanács:
  közalkalmazotti tv. szerint
- DMS-tanár: 2 óra/tagint.

- minőségbiztosítás: 
  Szolg. Szki:     1 álláshely
  Műszaki Szki: 1,5 állásh.

- gyermek- és ifjúságvéd. 
  Feladatok: a 2 szakképző 
 intézményre  vonatkozóan 
 összesen 4,5 álláshely

   kötelező 

- a tagintézmény saját rendszerének 
működtetésére, és az intézményi 
szintű egységes rendszer 
kiépítésére

- órakedvezmény biztosításával a 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
koordinátori  feladatok ellátására 
valamennyi tagintézményben; 
illetve a 2 intézményhez rendelt 
1-1  mentálhigiénés szakemberi 
álláshely létesítésére

Gyógytestnevelés 3 óra/csoport
SNI, BTM-es és 
magántanulók óraszáma

közoktatási törvény szerint

Szakiskolai fejlesztési 
programban való részvétel

+ 6 óra túlórakeret biztosításával

Könyvtáros 1 álláshely/intézmény tagintézményenként

14. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város lakossága számára családi napközi ellátás 
biztosításáról szóló 368/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat módosítására

Dr. Kállai Mária: Az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a városban jól működő családi 
napközinek a támogatása 250.000.-Ft-ról 600.000.-Ft-ra emelkedjen. Mindenki előtt ismert, 
hogy szükség van a humánellátó rendszerben az egyéb fenntartású intézmények segítésére. A 
forrás a költségvetésben rendelkezésre áll. Szükséges az emelés, mert a jelenleg érvényben 
lévő törvények miatt a normatíva megigénylésére kis számban jogosult a fenntartó. Kérte a 
támogatás biztosítását. 

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

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
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Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése  -  a  szavazáskor  jelenlévő  képviselők  száma:  22  fő  -  22  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

99/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t

a Szolnok Megyei Jogú Város lakossága számára családi napközi  ellátás 
biztosításáról  szóló  368/2005.  (IX.22.)  sz.  közgyűlési  határozat  módosí-
tásáról

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

Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  határozat  mellékletét  képező,  Gyenge Istvánné 
egyéni  vállalkozóval  kötött  ellátási  szerződés  módosítását  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő  :   2008. május 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

99/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely  létrejött  egyrészről  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (5000  Szolnok, 
Kossuth  tér  9.),  továbbiakban  Önkormányzat,  képviseletében  eljáró  Szalay  Ferenc 
polgármester,
másrészről a Mese-vár családi napközit üzemeltető Gyenge Istvánné egyéni vállalkozó (5000 
Szolnok, Rák út 31.), továbbiakban Vállalkozó, között

a mai napon a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV törvény 
81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Felek  kijelentik,  hogy  2005.  november  1.  napján  a  368/2005.  (IX.22.)  sz.  közgyűlési 
határozattal elfogadott ellátási  szerződést (továbbiakban ellátási  szerződés) kötöttek családi 
napközi működtetésére, melyet az alábbiak szerint módosítanak:
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1./ Az ellátási szerződés III.2. pontja első mondta helyébe az alábbi mondat kerül:
„Gyenge Istvánné egyéni vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatásért évente bruttó 600.000.- 
Ft, azaz: hatszázezer forint díjra jogosult.”

2./ Az ellátási szerződés további része egyebekben változatlan marad. 

3./ Az ellátási szerződés módosítása 2008. április 1. napjától hatályos. 

Felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írják alá. 

Szolnok, 2008.

Gyenge Istvánné Szalay Ferenc
egyéni vállalkozó polgármester

15. napirendi pont
Előterjesztés a Z-58/2006. (VI.22.)  sz.  közgyűlési határozat mellékletét képező ellátási 
szerződés módosításáról

Jánosiné Dr. Bene Ildikó: Technikai jellegű módosításról van szó, aminek lényege, hogy a 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződéssel kapcsolatban a szakmai és pénzügyi 
beszámoló egy időpontban történjen meg. Eddig két különböző időpontról volt szó. Kérte az 
előterjesztés elfogadását. 

Szalay Ferenc: A napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

100/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  Z-58/2006.  (VI.22.)  sz.  közgyűlési  határozat  mellékletét  képező  ellátási 
szerződés módosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 120-122. §-aiban foglaltak alapján az alábbi 
határozatot hozza:

Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése a határozat  mellékletét  képező,  a Magyar  Máltai 
Szeretetszolgálat  Egyesülettel  kötött  ellátási  szerződés  módosítását  jóváhagyja,  és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
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A feladat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Urbán-Papné  Szarvák  Edit  intézményvezető,  Magyar  Máltai  Szeretet-
szolgálat  Szolnoki  Csoport  Gondviselés  Háza  Fogyatékosok  Nappali 
Intézménye

100/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely  létrejött  egyrészről  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (5000  Szolnok, 
Kossuth  tér  9.),  továbbiakban  Önkormányzat,  képviseletében  eljáró  Szalay  Ferenc 
polgármester,

másrészről  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület  (1125  Budapest,  Szarvas  G.  út 
58-60.), képviseletében Kozma Imre elnök (továbbiakban: MMSZ) között az alábbiak szerint:
a mai napon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény 120-122. §-aiban foglaltak alapján.

Felek kijelentik,  hogy a Z-58/2006.  (VI.22.)  sz.  közgyűlési  határozattal  elfogadott  ellátási 
szerződést (továbbiakban ellátási szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1./ Az ellátási szerződés IV. szakasza 2. pontja helyébe az alábbi mondat kerül:
„Az  MMSZ évente,  minden  tárgyévet  követő  március  31-ig  beszámol  a  tevékenységéről 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságának.”

2./ Az ellátási szerződés további része egyebekben változatlan marad. 

Felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írják alá. 

Szolnok, 2008.

Kozma Imre Szalay Ferenc
elnök polgármester

Magyar Máltai Szolnok Megyei Jogú Város
Szeretetszolgálat Egyesület Önkormányzata
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16. napirendi pont
Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Művelődési és 
Zenei Központ Közhasznú Társaság között megkötendő megállapodás jóváhagyására

Szalay Ferenc kérte a kedden kipostázott előterjesztést tárgyalási alapnak tekinteni. 
A napirendi pontot véleményezte a mai napon együttes ülés keretében az oktatási bizottság, és 
a pénzügyi bizottság.
 
Felkérte  Ferenczné  Teleky Évát,  az  együttes  bizottsági  ülést  levezető  elnököt  a  bizottság 
határozatának  ismertetésére. 

Ferenczné Teleky Éva: Mindkét bizottság támogatta az előterjesztést. 

Szalay  Ferenc:  A  Megállapodás  mellékletében  a  közhasznú  tevékenységhez  tartozó 
szolgáltatási díjak időpontja helyesen 2008. január 1-től. 

K é r d é s e k:

Radócz Zoltán: Miért javasolja az előterjesztő, hogy a személyi feltételek részletes formában 
jelenjenek  meg  a  Megállapodásban.  A  Sportcentrummal  is  létezik  megállapodás,  amiben 
nincs felsorolva, hogy a szakmai munkatársaknak milyen képzési szinttel kell rendelkezniük. 
Ez  véleménye  szerint  nem  szükséges  a  megállapodásba.  A  pénzügyi  feltételekkel 
kapcsolatban felvetette, hogy furcsa a megfogalmazás és ez egyben kötelezettséget is jelent, 
hogy  „az  önkormányzat  költség  ellentételezésre  működési  támogatást  ad  a  Közhasznú 
Társaságnak az üzleti tervében foglaltak szerint”. Az üzleti tervet a társaság mutatja be az 
önkormányzatnak. Azt nem lehet kimondani, hogy annyi támogatást kapnak, mint amennyi 
szerepel az üzleti tervben. Ez örök vita forrása lehet. Miért szerepel ez a javaslat az anyagban? 
A tárgyi feltételekkel kapcsolatos kérdése: az öröm, hogy a Művelődési Központ minimális 
nyitva tartása meg lesz határozva,  de azt  is meg kellett  volna határozni,  hogy mely az az 
időszak, amikor zárva tart az intézmény, ugyanis a nyári időszakban majdnem egy hónapra be 
lesz zárva.

Dr.  Sebestyén  Ildikó válaszában  elmondta,  hogy  az  1997.  évi  CXL.  törvény  79.  §-a 
rendelkezik a közművelődési megállapodás tartalmáról, mely tételesen meghatározza, hogy a 
megállapodásban a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek, és a közreműködőktől meg kívánt 
szakképzetséget  is  fel  kell  tűntetni.  Hangsúlyozta,  hogy  az  intézménnyel  megkötendő 
megállapodással  kapcsolatban  több jogszabályt  is  figyelembe  kell  venni  annak érdekében, 
hogy az adott támogatást a lehető leghatékonyabb módon tudja felhasználni, és a támogatás 
teljes összege rendelkezésre álljon.  A képviselő által idézett mondat, szó szerint egy másik 
közhasznú  társaságnak  a  közhasznú  megállapodásában  is  szerepel,  emiatt  került  ebbe  a 
megállapodásba is.

Szutorisz-Szügyi  Csongor A  nyitva  tartással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  nyári 
időszámítás szerinti zárási idő valóban nincs meghatározva. Megjegyezte, hogy a törvény a 
minimális nyitva tartási idő meghatározását írja elő. Úgy gondolja, hogy a nyári időszakban - 
attól függetlenül, hogy a művelődési központ nyitva van-e - alapvetően a Hild tér szolgálja a 
közművelődési célokat, és biztosítja a rendezvények infrastrukturális hátterét. Ígérte, hogy a 
nyári nyitva tartásra, ha a megállapodásban nem is kerül szabályozásra, a hivatal munkatársai 
figyelni fognak. 

126



Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  a  mai  napon  együttes  ülés  keretében 
véleményezte az oktatási bizottság és a pénzügyi bizottság.

Ferenczné Teleky Éva  ismertette, hogy az együttes ülésen mindkét bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán megjegyezte, hogy a város fontos intézményéről van szó, de az intézmény 
igazgatója sem a bizottsági ülésen, sem pedig a közgyűlésen nem jelent meg. Sajnálatosnak 
tartja, hogy a közművelődési megállapodással kapcsolatosan nem mondta el véleményét.

Hegmanné  Nemes  Sára ismertette,  hogy  a  közhasznú  társaságokra  több  törvény  is 
vonatkozik. Az intézmény igazgatója, a gazdasági vezetője és a társaság könyvvizsgálója is 
többször járt a hivatal munkatársainál annak érdekében, hogy a társaság megállapodását oly 
módon lehessen módosítani, hogy az áfa visszaigénylése a legkedvezőbb legyen. A támogatás 
felhasználását  az  ÁHT szabályai  szerint  az  önkormányzatnak  ellenőriznie  kell.  Fontosnak 
tartja, hogy ez a megállapodás mindenféle adó és egyéb jogszabálynak megfeleljen, és ezzel 
együtt ellenőrizhető, korrekt felhasználása legyen. 

Ferenczné Teleky Éva szerint a korrekt, segítő együttműködésnek rendkívül sok lehetősége 
van. Bízik benne, hogy a személyes elvárások megfogalmazásai a jövőben háttérbe kerülnek. 
Szeretné,  ha  a  viták  mind  pénzügyi,  szakmai,  mind  pedig  városhasználói  oldalról 
megnyugtatóan lezárulnának. 

Radócz Zoltán megjegyezte, hogy kérdéseit és véleményét nem személyeskedésként mondta 
el.  Meglátása  szerint  a  tavaly  indult  művelődési  központ  vezetés  teljesen  új  személyi 
feltételeiről,  és  ezek  szükségességének  indokolásáról  mindenképpen  az  intézmény 
igazgatójának kellene beszámolnia,  hiszen a közművelődési  megállapodás  fontos kereteket 
szab az önkormányzatnak és az intézménynek is. 

Szalay Ferenc a vitát lezárva ismertette a nyitvatartási időket, és Radócz Zoltánnal egyetértve 
megállapította, hogy azt a város által igényelt rendezvényekhez kellene igazítani. 

Szutorisz-Szügyi  Csongor hangsúlyozta,  hogy  a  megállapodásban  csak  az  a  minimális 
nyitvatartási idő van meghatározva, amikor nyitva kell tartani akkor is, ha nincs rendezvény. 
Természetesen  rendezvények,  koncertek  esetén  a  programokhoz  igazodva  tart  nyitva  az 
intézmény. 

Szalay  Ferenc  elfogadta  a  választ,  és  ismertette  az  intézmény  igazgatójának  azon 
nyilatkozatát,  melyben egyetért a 2008. évi megállapodásban foglaltakkal. Rámutatott arra, 
hogy  Radócz  Zoltán  képviselő  eddig  egyetlen  napirendi  pontnál  sem vetette  fel,  hogy  a 
meghívottak, intézményvezetők miért nem jelentek meg az ülésén, csak a művelődési központ 
vezetőjénél. Felhívta a figyelmet arra, hogy Farkasházi István még minden ülésen megjelent 
eddig. Méltatlannak tartja azokat a kritikus megjegyzéseket, amelyeket Farkasházi Istvánnal 
szemben megfogalmaznak.

Radócz  Zoltán ügyrendi  hozzászólásában  kérte  a  polgármestert,  hogy  ne  minősítse 
hozzászólását. 
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Szalay  Ferenc leszögezte,  hogy  Radócz  Zoltán  ügyrendi  hozzászólása  nem  az  ülés 
vezetésével kapcsolatos, ezért megvonta tőle a szót. 
Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazat 
mellett, 4 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

101/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Művelődési és 
Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  között  megkötendő  megállapodás 
jóváhagyásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (3) bekezdése és 79. §-a 
alapján,  figyelemmel  a  Szolnok  város  közművelődéséről  szóló  16/2000.  (IV.27.)  KR 
rendeletre és a Városi Művelődési és Zenei Központ alapító okirata IV/2. pontjára, az alábbi 
határozatot hozza: 

1./ A Városi Művelődési  és Zenei Központ Közhasznú Társaság és Szolnok Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  között  megkötendő,  a  jelen  határozat  mellékletét  képező 
megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő  :   2008. június 1.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság

2./  A jelen határozat  mellékletét  képező megállapodás  aláírásával  a Szolnok Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata és a Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság között 
korábban megkötött,  Szolnok Megyei  Jogú Közgyűlése  35/2003.  (II.27.)  sz.  határozatával 
jóváhagyott közművelődési megállapodás, valamint a közművelődési megállapodást módosító 
366/2005. (IX.22.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti. 

3./ A felek által aláírt megállapodást a városháza hirdetőtábláján közzé kell tenni.
Határidő  :   2008. június 1.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Farkasházi István, a VMZK Kht. ügyvezetője
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101/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, 
Kossuth tér 9., képviselője: Szalay Ferenc polgármester, mint a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért  felelős  szerv,  egyben  a  közhasznú  társaság  alapítója,  továbbiakban: 
önkormányzat) másrészről 

a  Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság (5000 Szolnok, Hild János 
tér 1., képviselője: Farkasházi István ügyvezető igazgató, mint a közhasznú tevékenységet 
folytató társaság, a továbbiakban: közhasznú társaság) között,  alulírott  helyen és napon, a 
következő feltételek mellett:

I.

Bevezető, a szerződés célja

1. A szerződő felek rögzítik, hogy az önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában írt 
helyi  közművelődési  feladatok ellátásáról,  a művelődési  központ üzemeltetéséről az általa 
alapított közhasznú társaság útján gondoskodik.

2. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait  – a közművelődésről  szóló 1997. évi 
CXL. törvénnyel és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a Szolnok város 
közművelődéséről  szóló  16/2000.  (IV.27.)  KR.  rendelet  és  a  közhasznú  társaság  alapító 
okirata tartalmazza.

3.  Jelen  szerződés  célja,  hogy  a  város  lakossága  részére  az  önkormányzat  helyi 
közszolgáltatásként gondoskodjon a közművelődési feladatok ellátásáról.

II.

A szerződés tárgya

1. A Ptk. 59. § (1) bekezdése alapján közhasznú tevékenység folytatása, amely értelmében az 
önkormányzat megbízza a közhasznú társaságot, hogy a város lakossága számára kulturális, 
közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lásson el. 

2.  A  közhasznú  társaság  alapító  okirata  szerinti  közhasznú  tevékenységként  e  szerződés 
keretében:

a)  ellátja  a  városi  ünnepségek,  megemlékezések,  és  egyéb  rendezvények  szervezését, 
rendezését, lebonyolítását, programokat szervez az üzleti terve alapján

b) ápolja a város hagyományait, elősegíti a helyi értékek képzését, az egyetemes, a honi és a 
helyi értékek közvetítését és védelmét;

c)  rendszeresen szervezi  és megvalósítja  a képző- és fotóművészeti  kiállításokat,  különös 
tekintettel a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére

d)  lehetőséget  biztosít  színházi  előadások,  komolyzenei  koncertek,  gyermek-  és  ifjúsági 
hangversenyek, bérletes előadások befogadására, illetve megvalósítására 
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e)  a  városban  működő  énekkarok,  zenekarok,  művészeti  együttesek,  csoportok 
bemutatkozását elősegíti, támogatja 

f)  a  város  oktatási  intézményei  részére  előzetes  megállapodás  alapján  biztosítja  a  Liszt 
Ferenc Hangversenytermet vagy az aulát reprezentatív ünnepségeik (szalagavató, jubileumi 
évforduló, alapítványi est, országos gálaműsor) megrendezésére;

g) a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot 
tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget 
biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására;

h)  a  gyermek-  és  ifjúsági  korosztály  művelődési  szokásait  gazdagítja,  elősegíti  az 
iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák 
működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad;

i)  lehetőséget  teremt  a  fiatal  művészek,  eredményes  sportolók,  az  első  munkahelyes 
korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út ismertetéséhez, a tapasztalataik 
továbbadásához;

j) tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási intézményeivel, 
hangsúlyosabban  vesz  részt  a  tanulók  irodalmi,  művészeti  nevelésében  különböző 
ismeretterjesztő előadásokkal, vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel;

k) a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt és további bővítéssel újabb 
lehetőségeket kínál;

l) a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel (Hild 
Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Damjanich János Múzeum, Szolnoki 
Művészeti  Egyesület,  TiszapART  Mozi,  Szigligeti  Színház,  Szolnoki  Sportcentrum  és 
Sportiskola Kht., Ifjúságért Egyesület, Helyőrségi Művelődési Otthon, VOKE Csomóponti 
Művelődési  Ház)  a  Kulturális  Kollégiumon  keresztül  együttműködik  programjaik 
egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában;

m)  az  általános  nyitva  tartási  idő  alatt  (9-20  óráig)  biztosítja  az  információs  közvetítő 
tevékenységet,  tájékoztatja  a  lakosságot  az  országos  és  a  helyi  kulturális  programokról, 
programkínálatát  időben  és  változatos  formában  megjeleníti,  közvetíti,  közzéteszi 
(információs tábla, szórólapok, sajtó, stb.) az érdeklődők számára.

Az 1997. évi CLVI. törvény alapján meghatározott további közhasznú tevékenységek:
a)  egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs  tevé-
kenység,
b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
c) tudományos tevékenység, kutatás,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
e) kulturális tevékenység,
f) kulturális örökség megóvása,
g) műemlékvédelem,
h) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
i) emberi és állampolgári jogok védelme,
j)  a  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
k) euro-atlanti integráció elősegítése.

130



Közhasznú tevékenységek TEÁOR szerint meghatározva:
58.11 Könyvkiadás

58.14 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 egyéb kiadói tevékenység

47.61
47.62

könyv-kiskereskedelem
újság-, papíráru kiskereskedelem

77.22
77.29

videokazetta, lemez kölcsönzése
egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

62.03
63.11

számítógép üzemeltetés
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

59.20 hangfelvétel készítése, kiadása

85.10
85.20

iskolai előkészítő oktatás
alapfokú oktatás

85.32
85.52
85.59

szakmai középfokú oktatás
kulturális képzés
máshová nem sorolt egyéb oktatás

94.99 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

90.01
90.02
90.03

előadó-művészet
előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
alkotóművészet

90.04 művészeti létesítmények működtetése

79.90
93.29

egyéb foglalás
máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

63.91 hírügynökségi tevékenység

91.03 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő, kiegészítő tevékenységek: 
56.10 éttermi, mozgó vendéglátás

56.30 Italszolgáltatás

53.20 egyéb postai, futárpostai tevékenység

68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.20 piac- és közvélemény-kutatás

73.11 Reklámügynöki tevékenység

78.10 Munkaközvetítés

74.20 Fényképészet

74.90
82.30
82.99

máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

93.29 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

131



4. A jelen szerződésben meghatározott  közhasznú szolgáltatások körét az önkormányzat  a 
közhasznú  társasággal  történt  egyeztetés  alapján  közös  megegyezéssel  felülvizsgálhatja, 
illetve módosíthatja. Ennek során kialakíthatnak új közhasznú tevékenységet.

III.
A közhasznú tevékenység személyi, pénzügyi és tárgyi feltételei

1. Személyi feltételek:

Ügyvezető 1 fő egyetem

Ügyvezető-helyettes 1fő egyetem

Gazdasági igazgató 1 fő egyetem
Gazdasági ügyintéző 3 fő szakirányú

Szakmai munkatársak
Ifjúsági irodavezető 1fő főiskola
Ifjúsági referens 1fő főiskola
Művészeti referens 1fő egyetem
Konferencia irodavezető 1 fő egyetem
Kulturális asszisztens 2 fő főiskola
Marketing, PR 1 fő főiskola
Zenei asszisztens 1 fő főiskola

Információs szolgálat 3 fő középfokú

Titkárság
Titkárságvezető 1 fő főiskola
Adminisztrátor 1 fő szakközépiskolai érettségi
Irodai asszisztens 1 fő érettségi

Műszaki dolgozók:
Műszaki igazgató 1 fő főiskola
Műszaki munkatársak 7 fő szakirányú

Zenei menedzser igazgató 1 fő Főiskola

Bartók Béla Kamarakórus 13 fő szakirányú (3 fő érettségi, 6 fő 
főiskola, 4 fő egyetem)

Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar

10 fő zeneakadémia

(munkaviszonyuk fennáll: 2008. június 30-ig)

A közművelődési  feladat megvalósításában közreműködőktől a felek szakirányú, minimum 
középfokú végzettséget követelnek meg.

2. Pénzügyi feltételek:

Az  önkormányzat  költségei  ellentételezésére  működési  támogatást  ad  a  közhasznú 
társaságnak az üzleti tervében foglaltak szerint, feladatai ellátásához.
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3. Tárgyi feltételek: 

Az önkormányzat biztosítja a közhasznú társaságnak a Szolnok, Hild János tér 1. szám alatti 
(hrsz 2015/8) művelődési ház ingatlan bérleti jogát, amelyről a felek külön bérleti szerződés 
keretében állapodtak meg.

A közhasznú társaság az üzemeltetésre átadott ingatlant, a használatába átadott eszközökkel 
együtt,  a  tevékenységére  vonatkozó  jogszabályokban,  szabványokban  és  hatósági 
engedélyekben előírtaknak megfelelően üzemelteti, ennek keretében ott alapvetően a szolnoki 
lakosság részére biztosítja szolgáltatásait, a közművelődés lehetőségeit.
A közhasznú társaság a használatába átadott, közművelődési tevékenységének folytatásához 
szükséges eszközöket óvja, azokat nem idegenítheti el.
A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  az  eszközök  pótlásáról,  gyarapításáról  évente,  az  üzleti 
tervben foglaltak szerint gondoskodnak.
Felek rögzítik, hogy fenti helyrajzi számú ingatlan teljes területének, így az épület határoló 
falai melletti (árkádok alatti) úszótelek hasznosítási joga a közhasznú társaságot illeti meg.

A használatra átadott Szolnok, Hild János tér 1. sz. alatti épület nyitva tartási idejét a felek 
minimum heti  60 órában határozzák meg,  a következő rendszerességgel:  hétfőtől péntekig 
9-20 óráig, szombaton 9-14 óráig.

A közhasznú társaság, mint használó köteles az épületen a szükséges karbantartási munkákat 
saját költségére elvégezni.

Az  önkormányzat  a  feladatellátáshoz  ingyenes  használatba  adja  a  leltár  szerinti 
vagyontárgyakat a közhasznú társaságnak.

IV.
Záró rendelkezések:

1.  A  jelen  szerződést  a  felek  határozatlan  időtartamra  kötik.  A  szerződést  bármelyik  fél 
írásban  jogosult  felmondani  a  másik  fél  szerződésellenes  cselekménye  vagy  mulasztása 
esetén.  A  felmondás  benyújtását  megelőzően  a  felek  egyeztetni  kötelesek.  A  szerződés 
felmondási ideje: 6 hónap.

2. A közhasznú társaság köteles az önkormányzatot a működéséről tájékoztatni, valamint a 
statisztikai információ-szolgáltatásoknak eleget tenni.

3.  Minden  olyan  kérdésben,  amelyről  a  jelen  szerződés  nem  rendelkezik,  a  gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, valamint a Ptk. 57-60.§-ban foglaltak 
az irányadók.

4.  A  szerződés  betartását  a  közhasznú  társaság  felügyelő  bizottsága  folyamatosan 
figyelemmel  kíséri,  és amennyiben a szerződés megsértését  észleli,  köteles a polgármester 
útján haladéktalanul jelzéssel élni a képviselőtestület felé.

5. A közhasznú társaság köteles az önkormányzatot működéséről rendszeresen tájékoztatni, 
információs szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

6. E szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. Az 
esetleges  vitás  kérdésekben  a  felek  elsősorban  egyeztetés  és  közös  megegyezés  útján 
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kívánnak eljárni. Peres kérdésekben a felek megállapodnak a Szolnok Városi Bíróság, illetve 
hatáskörtől függően a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság illetékességében.

7. Ezen szerződést a felek, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt ennek jeléül helybenhagyólag írták alá.

8.  Jelen  szerződés  aláírásával  hatályát  veszti  a  felek  között  korábban  fennálló,  Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2003. (II.27.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott, és 
a  Közgyűlés  366/2005.  (IX.22.)  számú  határozatával  módosított   közművelődési 
megállapodás. 

Szolnok, 2008. ………………….

Farkasházi István Szalay Ferenc
ügyvezető polgármester

MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE

I. A közhasznú tevékenységhez tartozó szolgáltatási díjak 2008. január 1-től december 
31-ig.

1.) Szervezési díjak

(Időtartamtól és helyszíntől függően)

a.) Konferenciák szervezése
- Helyi szinten: 50.000 - 200.000,- Ft 
- Régióban: 200.000 – 500.000,-Ft

- Országos szinten: 500.000 – 1.000.000,- Ft
- Nemzetközi szinten: 1.000.000,- Ft-tól

b.) Ismeretterjesztéssel összefüggő szervezési díjak

- Tanfolyamok szervezése 50.000 – 150.000,-Ft

- Közösségfejlesztéssel összefüggő 
szervezési teendők

50.000 – 100.000,-Ft

- Át- és továbbképzés szervezése 50.000 – 100.000,-Ft

- Közművelődés, szakmai továbbképzés 
szervezése

50.000 – 150.000,-Ft

- Vállalkozási ismeretek oktatásának 
szervezése

50.000 – 100.000,-Ft

- Egészségvédelem, mentálhigiénés 
tanácsadások szerv.

50.000 – 150.000,-Ft

- Természetgyógyászati programok 
szervezése

0 –   50.000,-Ft

- Rekreáció, egyéb 0 – 150.000,-Ft
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c.) Művészeti események szervezése
- Irodalmi estek 50.000 - 100.000,- Ft
- Színházi estek 200.000 – 500.000,-Ft 
- Magyar nóta estek 100.000 – 300.000,-Ft
- Operett gálák 100.000 – 300.000,-Ft
- Jazz rendezvények 100.000 – 300.000,-Ft

d.) Szórakoztató rendezvények szervezése
- Könnyűzenei estek 100.000 – 500.000,-Ft
- Táncos rendezvények 100.000 – 500.000,-Ft
- Műsoros estek   50.000 – 200.000,-Ft

e.) Népművészeti rendezvények szervezése
- Népzenei hangversenyek 30.000 – 100.000,-Ft
- Néptánc, táncházi programok 50.000 – 100.000,-Ft
- Kézműves vásár, bemutató 100.000 – 200.000,-Ft
- Komplex rendezvény 100.000 – 2.500.000,-Ft

f.) Közösségi rendezvények szervezése
- Városi ünnepségek, városnap 1.000.000 – 3.000.000,-Ft
- Társadalmi rendezvények 50.000 -     100.000,-Ft
- Játszóház szervezése 50.000 -     100.000,-Ft
- Kulturális kirándulások szervezése 50.000 -     200.000,-Ft
- Vásárok, bemutatók szervezése 100.000 -     500.000,-Ft
- Vetélkedők szervezése 50.000 -     150.000,-Ft
- Táborok szervezése 50.000 -     200.000,-Ft

g.) Külső szervek tevékenységének megszervezése
- Ünnepségek, közéleti események 100.000 – 2.000.000,-Ft
- Politikai rendezvények, gyűlések 100.000 -     300.000,-Ft
- Esküvők 150.000 -     300.000,-Ft
- Termékbemutatók 50.000 -     150.000,-Ft
- Egyházi rendezvények 30.000 -     100.000,-Ft
- Civil szervezetek programjai 30.000 -     100.000,-Ft
- Sportrendezvények 30.000 -     200.000,-Ft

h.) Oktatással összefüggő szervezési feladatok
- Iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli 100.000 -  200.000,-Ft

i.) Családi rendezvények szervezése 50.000 – 150.000,-Ft

j.) Alkotó művelődési közösségek programjainak szervezése

- Színjátszó csoport 10.000 -    50.000,-Ft     
- Tánc-csoportok 10.000 -    900.000,-Ft
- Képző- és iparművészeti csoportok 10.000 -    60.000,-Ft
- Fotó, film 10.000 -    50.000,-Ft
- Kórus, énekkar 10.000 -    50.000,-Ft
- Komolyzenei együttesek 10.000 -    80.000,-Ft
- Népművészeti csoportok 10.000 -    30.000,-Ft
- Hangszeres népzenei csoportok 10.000 -    70.000,-Ft
- Népdalkör 10.000 -    20.000,-Ft
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- Néptánc együttesek 10.000 -    80.000,-Ft
- Hagyományőrzők 10.000 -    60.000,-Ft

k) Tárgyalkotó népművészeti csoport programjainak szervezése
- Népi ékszer készítés 10.000 -    30.000,-Ft
- Fazekas 10.000 -    50.000,-Ft
- Bőrműves 10.000 -    50.000,-Ft
- Csipkeverő 10.000 -    30.000,-Ft
- Komplex népi tárgyalkotók 10.000 -    80.000,-Ft

l.) Klubok, szakkörök, körök programjainak szervezése

- Nyugdíjas 10.000 -    30.000,-Ft
- Ifjúsági 10.000 -    30.000,-Ft
- Gyermek 10.000 -    30.000,-Ft
- Családi 10.000 -    30.000,-Ft
- Nemzetiségi, kisebbségi 10.000 -    30.000,-Ft
- Olvasókörök 10.000 -    30.000,-Ft
- Gyűjtő 10.000 -    30.000,-Ft

2.) Egyéb szolgáltatások
a.) Vetélkedők, táborok nevezési díja: 10.000 – 30.000,- Ft/alkalom
b.) Eszközkölcsönzés: 500 – 1.000 Ft/óra kivétel: projektor 30.000,-

Ft/óra)
c.) Városi ünnepek és egyéb 
rendezvények:

1.600,- Ft/óra/alkalmazott fő +minden olyan 
költség, ami felmerül

d.) Ügyeleti díj: a rendezvényen ügyeletet adó dolgozó(k) órabére 
és annak járulékai alapján

e.) Hangosítási feladatok: 5.000,- Ft-tól/alkalom
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

II. A közhasznú tevékenységhez tartozó díjak változtatásának feltétele:
A díjak változtatásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 

Szolnok, 2008. április …………

Szalay Ferenc Farkasházi István
polgármester ügyvezető

Szolnok Megyei Jogú Város Városi Művelődési és Zenei Központ
Önkormányzata Közhasznú Társaság

17. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Rotary  Club  Szolnok  által  megvalósítandó  „Szolnok  1585”  című 
térplasztika Kossuth téren történő felállítására

Szalay Ferenc ismertette, hogy az ülés előtt kiosztásra került a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti  Lektorátus  szakvéleménye.  Bejelentette,  hogy  a  napirendi  pontot 
véleményezte  az  oktatási  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság  és  a  városfejlesztési  bizottság, 
amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

102/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  Rotary  Club  Szolnok  által  megvalósítandó  „Szolnok  1585”  című 
térplasztika Kossuth téren történő felállításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
10. § (1) bekezdés h. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1991. évi XX. 
tv. 109. § (1) bekezdésére az alábbi határozatot hozza: 

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a „Szolnok 1585” című térplasztika 
Kossuth téren való felállításához az alábbi feltételekkel: 

- A térplasztika elkészíttetésének, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
általi  zsűriztetésének,  valamint  felállításának  költségei  –  a  Rotary  Club  Szolnok  által  az 
önkormányzat  részére  korábban  átutalt  1.417.686  Ft  összegen  felül  –  teljes  egészében  a 
Rotary Club Szolnokot terhelik.

- A térplasztika a felállítást követően ingyenes tulajdon átruházás útján Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonába kerül. 

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert a térplasztikára vonatkozó tulajdonjog rendezéséről 
szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. május 31.
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./ A Közgyűlés  elrendeli  annak az 1.417.686 Ft-nak a Rotary Club Szolnok részére való 
visszautalását, amelyet a Rotary Club Szolnok két részletben, 2002. és 2003. évben Szolnok 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  Kossuth  tér  rekonstrukciójára  a  „Kossuth  tér 
felújítása” számlára átutalt.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Határidő: 2008. május 31.
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Pataki Ferenc főépítész
Dr.Kertész Róbert, a Rotary Club Szolnok elnöke
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18. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  egészségügyi  alapellátását 
biztosító háziorvosi praxisainak támogatására 

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

K é r d é s e k:

Csák László megkérdezte, hogy a 25.000,- Ft-os havi támogatást milyen formában, néven és 
konkrétan ki kapná.  Érdeklődött  még,  hogy a költségvetési  koncepcióban megfogalmazott 
háziorvosi  ellátást  végző orvosi  eszköz és  felszerelés  állományát  javító  szakmai  program, 
melynek első eleme az orvosi műszerek fejlesztésének támogatása, hol tart jelenleg. 

Pálmai László annak tisztázását  kérte,  hogy a  praxisok  egyéb  működtetéséhez  szükséges 
kiadások mit jelentenek, konkrétan milyen költségeket takarnak. 

Radócz  Zoltán érdeklődött,  hogy  ha  az  önkormányzat  orvosi  műszerekhez  kapcsolódó 
fejlesztéseket szeretne végrehajtani, miért nem vonja össze a támogatás összegével. Ebben az 
esetben azoknál a praxisoknál, ahol indokolt, az önkormányzat gondoskodhatna a megfelelő 
műszerek  beszerzéséről.  Kijelentette,  hogy  a  támogatás  előterjesztésben  meghatározott 
formáját nem tudja elfogadni. Emlékezete szerint a költségvetés és a koncepció tárgyalásánál 
arról volt szó, hogy az egészségügyi gépre, műszerre vonatkozóan a tavaly forráshiány miatt 
elutasított  CÉDE pályázatot  folytatja  az önkormányzat.  Érdeklődött,  hogy miért  nem ez a 
javaslat került a Közgyűlés elé. 

Dr. Versitz Éva válaszában ismertette, hogy a támogatásban konkrétan támogatási szerződés 
formájában meghatározott egészségügyi gép, műszer, eszköz vásárlására kerülhet sor, az adott 
praxis  igényei  szerint.  Jelenleg  a  praxisok  társas  és  egyéni  vállalkozási  formában 
működhetnek. Ennek megfelelően a szerződő fél a cég, vagy maga a háziorvos. A háziorvosi 
szolgálat  biztosítása  a  működési  engedélyben  minden  esetben  személyhez  kötött.  Az 
eszközfejlesztési  koncepcióval  kapcsolatban  elmondta,  hogy  2008.  januárban  került  az 
intézményhez  Dr.  Kovács  Éva,  aki  az  egészségügyi  ágazat  intézményvezető  helyettese. 
Megkezdte  a  felméréseket  arra  vonatkozóan,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  és  a 
háziorvosok  használatában  lévő  eszközök  milyen  állapotban  vannak,  milyen  mértékű 
selejtezés és pótlás szükséges. Ígérte,  hogy amennyiben a felmérés elkészült,  a Közgyűlés 
tájékoztatást  kap erről.  A praxisok egyéb működtetésével kapcsolatban ismertette,  hogy az 
teljes egészében a háziorvosokat terheli, ami magában foglalja a rezsi költségeket, a takarítást, 
a veszélyes hulladék elszállítását, a munkaruházat biztosítását. Tájékoztatásul elmondta, hogy 
a  támogatási  forma  két  irányba  indult  el,  melyből  az  egyik  az  említett  gép,  eszköz, 
műszertámogatási  szerződés,  a  másik  az  adott  orvosok rezsiköltségéhez  való  hozzájárulás 
címén valósulhatna meg. Jelenleg egy felmérés zajlik a háziorvosok között, melynek közel 
felét  küldték  eddig  vissza.  Ezek  többsége  a  rezsiköltség  hozzájárulását  kérte.  A  konkrét 
eszközök hozzájárulásával kapcsolatban nehézséget okoz, hogy a havi 25.000,- Ft-os összeg 
egy nagyobb értékű eszköz minimális részét képezi, és a többi részt mindenhol a praxisoknak 
kellene állnia. Nehéz lenne nyomon követni, hogy mely praxis, milyen eszköz vásárlásánál, 
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milyen önkormányzati  és milyen egyéb hozzájárulást  nyújtson. Kiemelte,  hogy a pályázati 
lehetőségről nem tett le az önkormányzat. Tény, hogy az egészségügyi alapellátás fejlesztése 
nem valósulhat  meg  önerőből,  ezért  lenne  szerencsés  egy-egy pályázaton  minél  nagyobb 
összegben forrásokat elnyerni, az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök fejlesztésére. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Pálmai László szomorú amiatt, hogy a vizitdíj megszűnése komoly működésbeli problémákat 
jelent a praxisok számára. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat olyan feladatot vesz át, mely 
nem feladata és nem felelőssége. Nem lehet igazságosnak tekinteni, mikor adózott összegből 
próbálunk  mindenkinek  teljes  körű  szolgáltatást  nyújtani.  Sajnálatosnak  tartja,  hogy  az 
előterjesztésben nincs differenciálás - amit a szabad orvosválasztással célozna meg a rendszer 
-  mindenki,  betegszámtól  függetlenül  kapná  meg  a  havi  25.000,-  Ft-os  támogatást. 
Információi  szerint  rossz  kommunikáció  indult  el,  már  mindenki  arról  beszél,  hogy  ez 
legalább  biztos,  megkapható  pénz.  Véleménye  szerint  a  kommunikációnak  a  Közgyűlési 
döntést követően kellett volna indulnia. 

Dr.  Nagy  Rózsa szerint  az  előterjesztés  tágabb  attól,  hogy  a  praxisok  rezsiköltségének 
támogatásáról  szólna.  Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  az  ellenőrzések  végzésekor  sok 
pontatlanság kerül felszínre, mely vagy a számviteli törvénynek, vagy az önkormányzat saját 
rendeleteinek  nem  felel  meg.  Kérte,  hogy  amikor  megkötik  a  támogatási  szerződéseket 
teljesen egyértelműen és világosan derüljön ki, hogy a praxisok mire kapják a támogatást, ami 
nem zárja ki a gépek, berendezések vásárlásához való hozzájárulást sem. 

Dr. Póta Sándor elmondta, hogy régebben a vállalkozó orvosok körülbelül hasonló összeget 
kaptak  az  eszközök amortizációjára,  gépekre,  műszerekre,  melyet  a  vizitdíj  bevezetésekor 
töröltek  el.  A  támogatás  az  önkormányzat  részéről  mentőöv  a  praxisok  részére,  hogy 
kiegészítve  a  jövedelmüket  működőképesek  maradhassanak.  Szerinte  jó,  hogy  nincs 
konkrétan meghatározva, hogy mire, milyen formában használhassák fel a támogatást. 

Pálmai  László szerint  a  működési  költségek  finanszírozása  nem  önkormányzati  feladat, 
hiszen  ez  valamilyen  szinten  piaci  alapon  működik.  Az  eszközfelhasználás,  illetve  ennek 
csoportos  kezelése  adhat  okot  támogatásra.  Úgy  gondolja,  hogy  a  praxisok  vállalkozói 
részében nem engedhető meg, hogy a támogatás akár rezsiköltségre, akár munkaruhára, akár 
az asszisztencia bérére kerüljön felhasználásra. 

Jánosiné dr. Bene Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy az alapellátás a város lakói számára 
magas szintű ellátás kell,  hogy legyen, hiszen ez a szint, ahol a beteg először megjelenik. 
Lassan a működésképtelenség határán vannak a praxisok. Miközben mindenféle fenntartási 
költség  jelentősen  megemelkedett,  finanszírozásukban  hat  éve  nem  történt  változás. 
Figyelembe  kell  venni,  hogy  a  gép-,  műszerellátottság  nagyon  rossz,  nincs  pénz  az 
invesztálásra.  Úgy gondolja,  hogy az önkormányzatnak feladata  az,  hogy a  városban lévő 
praxisok működjenek, és a lakosságot megfelelő színvonalon lássák el. A havi 25.000,- Ft 
nagyon  kevés,  de  jelen  pillanatban  biztos,  hogy  segítség,  hiszen  a  megszüntetett  vizitdíj 
pótlása  egyelőre  nem  biztosított.  Fontosnak  tartja  az  eszközök  pótlására  a  pályázati 
lehetőségek keresését. Az előterjesztés támogatását javasolta. 

Csák László szintén  a pályázati  lehetőségek figyelését  emelte  ki.  Úgy véli,  hogy az úgy 
beszerzett eszközök jobban segítenék a város ellátását, mint a havi 25.000,- Ft támogatás. 
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Bozsányi István tudomása szerint a vizitdíj eltörlését követően, a Kormányban folyamatban 
vannak a tárgyalások valamilyen formában történő pótlására. Felmerült benne, hogy esetleg a 
Közgyűlés mai döntésére lehet, hogy nincs is szükség. 

Szalay Ferenc úgy gondolja, hogy az amortizáció és a vizitdíj megszűnésével nem lehet arra 
várni, hogy a Kormány egy hónapon belül dönt-e a kiesett összegek pótlásáról. Amennyiben a 
törvény  nem változik,  Szolnok  város  alapellátásának  biztosítása  komoly  problémákat  fog 
okozni.  Szerinte  a  vizitdíj  kiesését  a  Kormánynak  kötelessége  lenne  pótolni.  A  város  a 
lehetőségeihez  képest  a  havi  25.000,-  Ft-os  támogatást  tudta  felvállalni.  Az  eszközök, 
műszerek pótlására egyetértett  a pályázati  lehetőségek figyelésével,  de hangsúlyozta,  hogy 
azokat sajnos nem a város igényei szerint írják ki. A városnak kell megtalálnia a kapcsolódási 
lehetőségeket a kiírt pályázatokhoz. A partnerség elve alapján, az alapellátást végző orvosok 
véleményét kikérve, és a város lehetőségeit figyelembe véve, azt kell támogatni, amit kérnek. 
Elmondta, hogy vannak időszakok, amikor az önkormányzatnak muszáj segíteni. Rámutatott 
arra, hogy a város az oktatási  és szociális  feladatok ellátásához is jelentős összegeket tesz 
hozzá. 

Megköszönte az egészségügyi osztály munkáját, ugyanis végigegyeztették a lehetőségeket a 
háziorvosokkal, és egységes rendszerbe foglalták azt. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 24 fő – 14 igen szavazattal, 5 ellenszavazat 
mellett, 5 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

103/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  egészségügyi  alapellátását 
biztosító háziorvosi praxisainak támogatásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 2.  §-ának (2)  bekezdése  alapján,  valamint  8.  §-a  (4) 
bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény figyelembe vételével az 
alábbi határozatot hozza:

1./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  területi  ellátási  kötelezettséggel, 
vállalkozási formában egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi praxisok számára 2008. 
április 1. napjától 2008. december 31. napjáig havonta 25 ezer Ft/praxis (összesen 225 ezer Ft/
praxis) támogatást nyújt.

2./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2008.  évi  költségvetési  rendeletét  ennek  megfelelően 
módosítani kell.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Határidő  :   2008. április 30.
Végrehajtásában közreműködik: 
a Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Erről értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
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Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Humán Igazgatóság által:
Szolnok városban területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozóként 
dolgozó háziorvosok

19. napirendi pont:
Előterjesztés a „Szolnok Hazavár Program” elfogadására és támogatására

Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások előterjesztésben történő átvezetését:
A határozati  javaslat  1.  számú mellékletében  a  pontozást  kérte  kiegészíteni  a  következők 
szerint: 
A 3.2. pont után a Képzés, szakképzés című rész 3.3. számot kap.
A  Kulturált  szórakozás,  sportolás  és  kikapcsolódás  lehetőségeinek  a  megteremtése  című 
fejezet számozása 3.4. 
A Szolnok Hazavár Program működtetése című fejezet 4. sorszámot kap. 

A határozati javaslat 2. számú melléklet 3. pontjának mondata a következők szerint módosul:

„Meg kell  tervezni,  és  ki  kell  alakítani  a  program információs  portálját,  mind  a  szolnoki 
fiatalok, mind a munkaadók irányában meg kell tervezni a kommunikációs kampányt. 

Ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  véleményezte  munkaterv  szerinti  ülésén  az  oktatási 
bizottság  és  a  pénzügyi  bizottság,  amelyek  támogatják  az  előterjesztés  elfogadását.  A 
városfejlesztési bizottság nem támogatja.
Az előterjesztést a mai napon véleményezte az egészségügyi, szociális és sport bizottság.

Jánosiné  Dr.  Bene  Ildikó  ismertette,  hogy  az  egészségügyi,  szociális  és  sport  bizottság 
támogatta az előterjesztést. 

K é r d é s e k:

Radócz Zoltán érdeklődött, hogy ezt a programot be lehetne-e kapcsolni a Bursa Hungarica 
ösztöndíjprogramba.  Jobbnak  tartaná  a  már  meglévő  program  jelenlegi  elképzelésekkel 
történő bővítését. 

Szutorisz-Szügyi Csongor válaszában elmondta, hogy két különféle célcsoportról és esetről 
van szó. Az egyik szociális probléma, mely elsősorban az alacsony jövedelmű családoknak 
okoz nehézséget.  A Bursa Hungarica ösztöndíjat  szociális  pontozási  rendszer  szerint  lehet 
elnyerni.  Tavaly azért emelte meg a Közgyűlés a Bursa Hungarica összegét néhány millió 
forinttal,  hogy  még  több  gyermeket  lehessen  támogatni.  A  mostani  előterjesztésben  lévő 
program  viszont  azoknak  a  fiataloknak  szól,  akiknek  szaktudására  az  itt  lévő  cégeknek, 
szervezeteknek, és a gazdaságnak szüksége van, célja, hogy visszajöjjenek a városba. Ez a 
program  semmiképpen  sem  szociális  alapú.  A  „Szolnok  Hazavár  Program”-ban  az 
önkormányzat  a  partnercégekkel  együtt  próbálja  megteremteni  a  forrást  a  visszavárt, 
piacképes szakmákkal rendelkező fiatalok támogatására.
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H o z z á s z ó l á s o k:

Dr.  Bozó  Andrea megjegyezte,  hogy  a  Városfejlesztési  Bizottság  szocialista  tagjai  nem 
támogatták  azt  az  előterjesztést,  melynek  eredményeként  az  önkormányzat  a  magasan 
kvalifikált fiatalokat visszavárja a városba. Hangsúlyozta, hogy szüksége van a városnak a 
fiatalokra,  és ez a program az, melynek során biztosítva lenne a munkahely és a lakhatási 
lehetőség számukra. Ezzel a programmal vonzóbbá, szórakoztatóbbá és lakhatóbbá lehet tenni 
a várost.  Úgy látja,  hogy az előterjesztés  azt  a jövőképet jelenti  a város számára,  mellyel 
fiatalodni, fejlődni tud. A fiatalok tudására, erejére minden városnak szüksége van. Kérte a 
Közgyűlést a program elfogadására.

Dr.Kállai  Mária folytatva  a  gondolatot  emlékeztetett  a  helyi  vállalkozókkal  való 
egyeztetésre,  melynek  során  örömére  szolgált,  hogy mindenki  támogatta  a  programot.  Az 
előterjesztés kiválóan tartalmazza azokat a pilléreket, amelyek együttlétével egy élhető város 
teremt  lehetőségeket  a  fiatalok  számára,  amely  olyan  erőt  jelent,  hogy  érdemes  ebben  a 
városban dolgozni, családot alapítani, és jövőt tervezni. 
Illúziói  senkinek  nem  lehetnek,  ez  egy  lassú  építkezés,  de  bízik  benne,  hogy  ha  az 
önkormányzat  megfelelő  mértékű  ösztöndíjat,  és  megfelelő  gyakornoki  lehetőséget  tud 
nyújtani, akkor a jelenlegi folyamaton lehet fordítani.

Csák László úgy gondolja, hogy a Szolnok Hazavár Program nagyon jó ötlet, de sajnos olyan 
cselekvési  terv  van  mellette,  melynek  megvalósulásáról  még  senkinek  nincs  fogalma.  A 
megvalósulás  esetenként  konkrét  közgyűlési  döntéseket  fog  hozni,  melyről  majd  akkor 
szavaznak.

Radócz Zoltán rámutatott  arra, hogy az indító anyagban sok olyan feladat van felsorolva, 
melynek során csak a későbbiekben derül ki, hogy valójában milyen részleteket tartalmaz, és 
hogyan  lehet  segíteni  a  fiatalokat  abban,  hogy  tényleg  kialakuljon  a  kötődés,  amit  az 
önkormányzat szeretne elérni. Megjegyezte, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatott, 
szociálisan rászoruló fiatalok között is lehet olyan, aki versenyképes végzettséget szerezhet, 
és akit érdemes lenne bevonni a Szolnok Hazavár Programba. Változatlanul fenntartotta azon 
véleményét, hogy a két program ne fusson külön szálon. Úgy véli, a programnak sok olyan 
részlete van, ami csak akkor dönthető el, hogy tényleg lehet-e komoly feltételekkel segíteni, 
ha kidolgozásra kerül.

Dr. Füle István véleménye szerint a „Szolnok Hazavár Program” címben a program szó nem 
jó, mert ez még nem program, csak ez alapján lehet később elkészíteni a programot. Azért 
nem támogatják,  mert  nem tudják,  hogy milyen  programot  lehet  támogatni.  Megjegyezte, 
hogy a fideszes többségű Városfejlesztési Bizottságban a többségben lévő fidesz tagok nem 
szavazták meg a programot, mivel hiányoztak a bizottsági ülésről.

Dr.  Bozó  Andrea rámutatott  arra,  hogy ez  az  előterjesztés  a  program elindításáról  szól, 
amennyiben nem szavazzák meg, akkor nem valósulnak meg a programpontok. Véleménye 
szerint  a  két  támogatási  rendszernek  teljesen  külön  szálon  kell  futnia,  hiszen  a  Bursa 
Hungarica  szociális  alapon  támogatja  a  fiatalokat,  a  Szolnok  Hazavár  Program  pedig  a 
kvalifikált egyetemistákat és főiskolásokat kívánja támogatni, függetlenül attól, hogy milyen 
szociális  háttérrel  rendelkeznek.  Ez  a  program az  okos,  értelmes,  jó  képességű  fiatalokat 
várja. A Városfejlesztési Bizottság ülésén történt szavazással kapcsolatban elmondta, hogy az 
ülésen jelenlévő fideszes tagok mind megszavazták az előterjesztést, a szocialista jelenlévők 
közül 3 fő nemmel szavazott, 1 fő pedig igennel. 
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Csák László úgy gondolja, hogy amennyiben ez a program ennyire fontos, akkor bizottsági 
üléseken is illik megfelelő létszámmal megjelenni, és a támogatást biztosítani. Úgy látja, az 
előterjesztés szerint elvárják, hogy a képviselők olyan programra szavazzanak most meg 7 
millió forintot, melynek nem lehet tudni a részleteit, és hogy mire is fordítják. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a vitát lezárta.

Szutorisz-Szügyi Csongor  reagálásában megjegyezte,  hogy azok, akik a Bursa Hungarica 
ösztöndíjjal  rendelkeznek természetesen a Szolnok Hazavár programban is  részt  vehetnek, 
azonban a két ösztöndíj összeépítését nem látja kivitelezhetőnek. Sajnos, jelenleg nincs ami 
Szolnokhoz  kösse  a  fiatalokat.  Az  országos  rendelet  szerint  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj 
szerződéseibe nem lehet szolnoki specialitásokat  beépíteni.  A Szolnok Hazavár Program a 
vállalkozókkal  összefogva  viszont  konkrét  lehetőségeket  teremt  arra,  hogy  a  fiatalok 
Szolnokon telepedjenek le. Úgy gondolja, a cselekvési terv egyértelműen meghatározza, hogy 
június végéig kell rendelkezni pontosan a feladatokról. 

Szalay  Ferenc elfogadhatónak  és  jónak  tartja  az  előterjesztés  célját,  tartalmát,  alapelvét. 
Véleménye szerint amennyiben a program korábban indult volna, már lennének eredményei. 
A szolnoki gyerekeket jobban a városhoz kell kötni, a szolnokiság érzését magasabb szintre 
kell  emelni,  azt  hogy jó  Szolnokinak  lenni,  pozitívabb  értékként  kell  kezelni,  és  akkor  a 
fiatalok által  okozott  közterületi  rongálásokat,  szemetelést  is meg lehet  előzni.  A program 
még tartalmaz bizonytalanságokat, de a város költségvetése, az elszámolások rendben vannak, 
és ebben a programban is rendben lesznek.  A pénzösszegek a szükséges helyekre lesznek 
felhasználva.  Kérte  a  képviselőket,  hogy ezt  a  jó programot  mindenki  próbálja  magáénak 
érezni, és propagálják a város fiataljai felé.

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 23 fő – 14 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 9 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

104/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a „Szolnok Hazavár Program” elindításának támogatásáról 

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

1./  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte  és elfogadja a „Szolnok Hazavár 
Program”  elindításáról  szóló  előterjesztést  azzal  a  céllal,  hogy  gondoskodjék  a  település 
megtartó  erejének növeléséről,  a  friss  diplomások megtartásáról  és ezen keresztül  a  város 
gazdasági  erejének  erősítéséről.  Elfogadja  a  határozat  1.  sz.  mellékletében  meghatározott 
helyzetelemzést  és szakmai koncepciót,  valamint  a 2.  sz. mellékletben szereplő cselekvési 
tervet. 

2./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  5/2008  (II.  25.)  KR  számú  költségvetési 
rendelet 7. § 2. C bekezdésében foglaltak szerint a „Szolnok Hazavár Programra” 2008. évre 
biztosított  10.000.000,-  Ft-ot  biztosít,  amely  összeg  felhasználásáról  az  alábbiak  szerint 
rendelkezik: 
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- Szolnok és kistérsége foglalkoztatási stratégiájának elkészítése: 3.000.000,- Ft
- A foglalkoztatással kapcsolatos programrészek kialakítása, működtetése: 7.000.000,- Ft.
Határidő: a 2. sz. mellékletben szereplő cselekvési terv szerint
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkanélküliség kezelésében vállalt feladatok 
teljesítéséről  szóló  beszámoló  elfogadásáról  szóló,  44/2007.  (III.29.)  sz.  határozata  5. 
pontjának határidejét 2008. december 31. napjára módosítja.
A határozat végrehajtásában közreműködnek: 
a Humán Igazgatóság koordinálásával a  Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Ondrék Róbert Szolnok Város Jövője Közalapítvány elnöke

104/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete

Szolnok Hazavár Program

Bevezetés

Az Európai Unióba való belépésünkkel új kihívásokat vállalt az egész ország és nem csak 
nemzetgazdasági szinten, hanem térségi és városi szinten is. Ez a kihívás folyamatosan jelenik 
meg a társadalom egyre kisebb csoportjai számára, sőt az egyén is részese kell, hogy legyen. 
A tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásával a határok nélküli európai 
és ezáltal a globális verseny részesei lettünk. A belépés pillanatától nyílt verseny folyik az 
európai  települések,  kistérségek,  megyék,  régiók,  országok  között.  A  verseny  célja  a 
megfelelő  gazdasági  környezet  kialakítása,  amely  felhasználja  a  jelenlegi  környezeti-
természeti adottságokat, amelynek eredményeként biztosítható a jó életminőség, valamint a 
fejlődés  lehetősége.  Az  eredményességen  múlik  egy  város,  egy  térség  lakosságmegtartó 
képessége,  vonzereje,  társadalmi-gazdasági  fejlődése,  stagnálása  vagy  lemaradása.  A 
megmaradás szükségszerűsége, a gazdasági versenyben való helytállás, megfelelés, nem csak 
a  gazdaság  szereplőitől  vár  tudatos  magatartást,  hanem  az  önkormányzatokra  is  jelentős 
feladatokat  hárít,  amely  nem  csak  gazdaságösztönzést  jelenthet  direkt  módon,  hanem  a 
társadalmi, szociális és egyéb területek élénkítését is.

1. Helyzetelemzés

1.1. Demográfiai változások

Szolnok város lakosságának létszáma 2004-ben 76 881fő, melyből 36 314 (47,23 %) férfi és 
40 567 (52,76 %) nő, 2005-ben 76 516 fő, míg 2006. 12. 29-én ez az adat 75 077 fő. A 
népesség száma továbbra is  csökkenő tendenciát  mutat,  hiszen  a  2001.  évi  népszámlálási 
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adatok szerint a város lakossága 2001. februárjában 77 600 fő volt, vagyis azóta 3,3 %-kal 
csökkent. 

Szolnok város lakossága nemek 
szerinti megoszlásban
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Természetes szaporodás, illetve fogyás*, 
Szolnok megyei jogú város 2001-2005.
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A népességfogyás meghatározó tényezője 2001. és 2005. között az országoshoz hasonlóan a 

megyében  is  a  természetes  fogyás  volt,  amely  az  országos  átlagnál  valamivel  magasabb 

születési és halálozási arányok mellett következett be. 

*megjegyzés: az élveszületés és halálozás különbözete (Forrás: KSH)

A  természetes  fogyást  évente  változó  intenzitású  –  a  megyék  átlagánál  ugyancsak 
kedvezőtlenebb – belföldi vándorlási veszteség is növelte. 
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  lakossága  az  elmúlt  években  folyamatosan  csökkent,  a 
természetes fogyás mellett a negatív belföldi vándorlási különbözet miatt.

A  megyében  élő  népesség  nemenkénti  összetételének  alakulásában  az  országostól  eltérő 
tendencia  figyelhető  meg.  Míg  országosan  2005-ben  a  nőtöbblet  minden  korábbi  értéket 
felülmúlt, és az ezer férfira jutó nők száma elérte az 1107 főt, addig a megyében ez a mutató a 
teljes népességre számítva az öt évvel korábbihoz képest 2 fővel kevesebb és 1082-t tesz ki. A 
kiegyenlítettebb nemenkénti arányok a térségre korábban is jellemzőek voltak. (Az országos 
mutatóhoz  viszonyítva  2001-ben  18  fővel  volt  alacsonyabb  megyénkben  a  nőtöbblet.)  A 
születéskor meglévő férfitöbblet az életkor előrehaladtával – összefüggésben a férfiak korábbi 
halandóságával – egyre csökken, de általában egészen a fiatal felnőttkor közepéig - végéig 
fennáll, majd az arány átfordul a nők javára. 
A 2005. évi mikrocenzus (népszámlálás) adatai szerint a megyében a határozott nőtöbblet az 
50-54  év  közötti  korcsoportoknál  jelentkezik,  tehát  valamivel  később,  mint  az  országban 
általában.
A megye népességének  korösszetétele a 2001. évi népszámlálás és a mikrocenzus3 közötti 
időszakban  kedvezőtlenül  változott,  folytatódott  a  népesség  öregedése.  Négy  év  alatt  1,4 
százalékponttal csökkent a gyermekkorú népesség részaránya, egyidejűleg 1 százalékponttal 
nőtt a 60 év felettiek hányada. A népesség elöregedését jelző mutató – az öregedési index – 
amely a száz gyermekkorúra jutó időskorúak számát jelzi, 2005-re a négy évvel azelőtti 120-
ról  135-re  emelkedett.  A  mikrocenzus  idején  100  felnőttkorúra  26  gyermekkorú  és  36 
időskorú jutott, amiből az következik, hogy a felnőttkorú lakosság eltartási kötelezettsége a 

3 Mikrocenzus: A Magyar Köztársaság területén, a 2005. március 31. és 2005. április 1. napja közötti éjféli 
állapot alapulvételével - 2005. április 1-je és 2005. április 21. közötti időszakban - a népesség személyi, családi 
és lakásviszonyairól összeírás.

146



Élveszületés és halálozás Szolnok Megyei Jogú Város 
2001-2005. év
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gyermekek tekintetében a négy évvel korábbihoz képest 3 fővel mérséklődött, az időskorúak 
irányában 1 fővel nőtt.
Ötéves korcsoportonként  vizsgálva a megye  legnépesebb korosztályai  az  1950-es években 
születettek  nagy létszámú generációja  –  akik a  mikrocenzus  idején az 50-54 évesek közé 
tartoztak  – és ennek a korosztálynak a  25 -  29 éves korú gyermekei.  E két  generáció 10 
életciklusát  követő  demográfiai  hullám  fél  évszázada  érezteti  hatását  a  társadalom  és  a 
gazdaság legkülönbözőbb területein, és hat a népesség reprodukciójára is. 
A nők termékenysége az országos tendenciához hasonlóan a megyében is mérséklődött: Míg 
2001-ben 100 fő  15  éves  és  idősebb nőre  167 élve  született  gyermek  jutott,  a  2005.  évi 
mikrocenzus idején előbbinél 4-gyel kevesebb, 163 gyermek számítható, amely az országos 
átlagnál (148) tizedével magasabb. 

     

1.2. Iskolázottsági mutatók
A megyei  népesség  iskolázottsága a vizsgált időszakban érzékelhetően javult.  A 7 éves és 
idősebb népesség körében a megyében is egyre kisebb azok aránya, akik az általános iskola 8. 
évfolyamát  sem végezték el,  vagy csak általános  iskolai  végzettséggel  rendelkeztek,  ezzel 
szemben nőtt a közép- és a felsőfokú végzettséget szerzetteké. Az évek óta tartó folyamatos 
javulás ellenére az iskolázottság szintje a 2005. évi mikrocenzus adatai  szerint elmarad az 
országos átlagtól. A megfelelő korú lakosság számához viszonyítva 2005 tavaszán a 15 éves 
és idősebb lakosság 88%-a végezte el legalább az általános iskola 8. osztályát.  Tekintettel 
arra,  hogy  az  ennél  alacsonyabb  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  többnyire  az  idősebb 
korosztályokból kerülnek ki, a generációváltás következtében ez az arány folyamatosan javuló 
tendenciát mutat. A 18 éves és idősebb megyei népesség 34 százaléka legalább érettségizett, a 
25 éves és idősebb népesség 10,5%-a pedig egyetemi, vagy főiskolai végzettséget szerzett. Az 
iskolázottság különbségei nem csak korcsoportonként, hanem nemenként is kimutathatóak. 
Az arányok az érettségizetteknél már 2001-ben is jelentős nőtöbbletet mutattak, ami 2005-re 
fokozódott. A mikrocenzus idején 100 érettségizett férfira az öt évvel korábbi 128 helyett már 
133 érettségizett  nő jutott.  A diplomások között  is tovább gyarapodott  a nők száma. 2005 
tavaszán a mintegy 30 ezer diplomás 54%-a volt nő. Más megközelítésben ez azt is jelenti, 
hogy a megfelelő korú férfi lakosság 10,4, a női lakosság 10,6%-a rendelkezett a megyében 
egyetemi vagy főiskolai oklevéllel.  Országosan viszonyítva a férfiak 15,2, a nők 14,3 %-a 
szerzett diplomát (forrás: KSH).

1.3. Továbbtanulási adatok
A szolnoki gimnáziumokban az elmúlt 3 évben végzettek továbbtanulási adatait (A melléklet) 
vizsgálva  megállapíthatjuk,  hogy  az  érettségizők  több  mint  85  %-a  felsőoktatási 
intézményben tanul tovább, egyetemi karon több mint 50 %-uk, főiskolai karon kb. 30 %-uk. 
Az összes érettségiző %-ában az elmúlt évben az egyetemeken elsősorban a bölcsész (13 %), 
a  mérnöki,  informatikai  (12,2 %),  a  közgazdász  (6 %) és  a  jogi  (5,7  %) pályák  voltak a 
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legnépszerűbbek, míg a főiskolákon a tanári (6 %), a gazdasági (6 %) és a kereskedelem-
vendéglátási (5,2 %). 
A szolnoki szakközépiskolákból az érettségizett fiataloknak körülbelül a 40 %-a tanul tovább 
felsőoktatási  intézményben  és  több  mint  20  %-a  egyéb  oktatási  intézményben 
(szakmaszerzés) (B melléklet).  Az összes végzett  11-12 %-a egyetemi karon tanul tovább: 
elsősorban műszaki (6 %) és gazdasági (2 %), és közel 30 %-uk főiskolai karokon: gazdasági-
kereskedelmi (8,6 %), műszaki (7,4 %).

Az  egyes  képzési  területekre  első  helyen  jelentkező,  a  szolnoki  kistérségben  élő  fiatalok 
felvételi adatait a C melléklet tartalmazza. A következő megállapításokat tehetjük: 
- Legnagyobb számban a gazdasági területekre jelentkeznek a fiatalok (250-300 fő/év), de az 
elsőként megjelölt helyre egyre kisebb arányban kerülnek felvételre (2002 – 68 %; 2007 – 58 
%);
-  A műszaki  képzési  területre  jelentkezők  száma  enyhén  emelkedik  (kb.  10  %-kal),  és  a 
felvettek aránya is nőtt (90 % fölötti évek óta);
- A bölcsészettudományi képzési területre jelentkezők száma hullámzik, az elmúlt két évben 
erősen csökkent (185 főről 118-ra);
- Folyamatosan csökkent az agrár képzési területre jelentkezők és felvettek száma az elmúlt 
években;
- Stagnál a jelentkezések (és általában a felvettek) száma is a következő területeken: 
- informatika (enyhén hullámzik – 70-100 fő)
- jogi, igazgatási (enyhén hullámzik – 70-100 fő)
- orvosi, egészségügyi (50-60 fő)
- pedagógus (40-50 fő)
- társadalomtudományi (78-79 fő!)
- természettudományi (50 fő körül).

Általánosságban megállapítható, hogy a szolnoki középiskolákból jelentős számban mennek 
felsőoktatási  intézményekben a  tanulók,  és egyre  nagyobb mértékben a gazdaság számára 
szükséges  szakokra  (műszaki,  természettudományos,  informatikai,  orvosi  stb.  pályák). 
Mindez későbbi elhelyezkedésüket, megélhetésüket hosszú távon biztosíthatja. 
A  munkanélküliek  vonatkozásában  mind  arányaiban,  mind  abszolút  értékben  alacsony 
Szolnokon is a diplomás munkanélküliek száma és aránya. 

Időszak

Reg. 
munkanélküliek/ 

nyilv. álláskeresők 
átlaglétszáma (fő)

Ebből diplomások

létszáma 
(fő)

aránya 
(%)

Pályakezdők 
létszáma (fő)

Ebből diplomások

létszáma 
(fő)

aránya 
(%)

2003. év 1869 141 7,5 243 44 18,1

2004. év 1895 176 9,3 255 53 20,8

2005. év 2086 206 9,9 273 57 20,9

2006. év 1912 206 10,8 212 43 20,3

2007. év 2067 211 10,2 202 34 16,8

A szolnoki 30 év alatti  diplomások közül a munkanélküliség elsősorban az agrár és a túl 
magas számban végző gazdasági szakembereket érinti, ezen kívül a fogyó gyermeklétszám 
miatt a pedagógusokat. 
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30 éven aluli szolnoki diplomás munkanélküliek
2003 2004 2005 2006 2007

általános iskolai tanító, tanár 17 13 20 22 19
közgazdász 11 12 18 6 9
mezőgazdasági mérnök 6 13 9 11 7
középiskolai tanár 5 7  9 6
jogász  8    
gépészmérnök  8    

1.4. Mobilitás és megtartóképesség

Több felmérésből is kitűnik, hogy a lakosság egy része elvándorolna Szolnokról ha tehetné, és 
tendencia  az  is,  hogy  a  más  városokban  tanuló  szolnoki  fiatalok  nem  szándékoznak 
visszatérni a városba.
A 2007-ben Szarvák Tibor által – 1814 fős mintán – készített  szociális  térkép felmérés4 a 
migrációval,  mobilitással  kapcsolatban az alábbiakat írja: „Ez a kategória nagyon fontos a 
humán erőforrás-megtartó tényezőt jelent, hiszen magában foglalja a helyi lakosság – így pl. 
az értelmiségiek – megtartásának, elvándorlásának okait.” 
A megkérdezettek csaknem fele (48 %) születése óta szolnoki lakos. Az átlagos betelepülő 29 
éve (1979) érkezett Szolnokra. Az adatok arra engednek következtetni, hogy a városba való 
vándorlás a hetvenes évektől kezdve, egészen a 80-as évek végéig tartott intenzívebben. A 
hetvenes-nyolcvanas  években  a  bevándorlók  aránya  20-20%-os  volt.  Az  átmenet  hosszú 
évtizedének 17 éve alatt 30 százalékkal növekedett a bevándorlók aránya. A „születésük óta 
itt élők” között közel hasonló 40-40% a fiatal felnőtt és a középkorosztály aránya.
A szülői háztól elkerült gyerekek (az adatok a minta harmadára vonatkoznak és átlagosan 5 
válaszlehetőség  összeadása  utáni  eredményt  tükröznek)  számos  településre  mentek  el 
Szolnokról. A településváltoztatással járó mobilitás során statisztikailag Budapest említése a 
számottevő (135), illetve igen sokan maradtak helyben is,  csak elköltöztek a szülői indító 
családtól (671). A környező megyeszékhelyek – felsőoktatási központok – között Debrecen 7, 
Szeged  15,  Kecskemét  5,  Jászberény  12,  Eger  4,  Békéscsaba  4,  Miskolc  1  említéssel 
rendelkezik.
Ha  lenne  pénze  a  szolnokiak  közel  30-36  %-a  szeretne  elköltözni  a  városából,  illetve  a 
megyéjéből.  A  fiatalok  és  a  fiatal  felnőttek  között  a  települést  váltani  szándékozók 
aránya 42%.

2007.  év  végén  a  szolnoki,  de  nem  helyi  felsőoktatási  intézményekbe  járó  diákok5 

segítségével kérdőíves, nem reprezentatív felmérést  készíttettünk, aminek alapvető célja az 
volt,  hogy kiderítse,  vissza  akarnak-e  térni  a  diákok  a  végzés  után  Szolnokra,  és  milyen 
tényezők befolyásolják ezt a döntésüket.
Ez  alapján  arra  a  kérdésre,  hogy  mennyire  szeretne  az  adott  hallgató  pályakezdőként 
Szolnokon  munkába  állni,  az  1-10-ig  terjedő  skálán  a  válaszok  átlaga  3,75  lett,  ami  jól 
kifejezi,  hogy a  maradás lehetőségét  a többség nem veti  el,  viszont a biztos  maradók 
aránya kevesebb a mintában, mint a biztosan távozóké. Összességében a közepesnél kissé 
gyengébb a maradási szándék a teljes mintában.

4 Szolnok Szociális Térképe 2007. Készítette: Dr. Szarvák Tibor PhD, MTA RKK ATI SZOLNOKI 
TÁRSADALOMKUTATÓ CSOPORT
5 Szolnok Hazavár Program Kérdőíves Kutatás 2007. Készítette: Deák Máté Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
szociológia szak.
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2007. év végén Szolnok több nagyfoglalkoztatója (80 főnél nagyobb létszámot foglalkoztatók, 
a  statisztikai  létszám  alapján)  részére  fórumot  szerveztünk,  ahol  tájékoztattuk  őket  az 
elvándorlási  problémáról  és  a  felmérések  eredményeiről,  valamint  a  tervezett  Szolnok 
Hazavár  Programról.  Ezen a  fórumon is  megerősítették  a  vállalkozók,  hogy tapasztalataik 
alapján  sem  jönnek  vissza  a  felsőoktatási  intézményekből  a  fiatalok,  és  a  kvalifikált 
munkaerőt igénylő munkakörök egy részére nem találnak megfelelő szakembert. Ennek két fő 
okát látták. Az egyik, hogy más városokhoz képest gyengébb a gazdasági erő városunkban, és 
ezáltal nem tudnak mindig versenyképes béreket fizetni. A másik ok, hogy a város jelenlegi 
lehetőségei és arculata nem vonzó a fiatalok számára. A felsőfokú végzettségű munkavállalók 
mellett  megemlítették,  hogy további  problémát  jelent  –  mint  az  országban  máshol  is  –  a 
megfelelő  képzettségű  szakmunkások  hiánya.  Szerintük  ezen  a  területen  is  lehetne  az 
önkormányzatnak  megfelelő  lépéseket  tenni.  További  javaslatuk  volt  egy  információs 
rendszer kialakítása a továbbtanuló diákokról, akiknek állásajánlatokat tehetnek.
A 2005. évben készített a „Szolnok város ifjúságának helyzete” című6 felmérés is rámutat, 
hogy  a  szolnoki  megkérdezett  fiatalok  több  mint  73%-a  nem  választaná  Szolnokot 
lakóhelyéül. Igaz, ebből 33 % más országot választana, ami inkább vágy, de ha nem lett volna 
lehetőségként megadva ez a válasz, nagy részük akkor is más helyet jelölt volna meg, mint a 
szülővárosa.

 „Hol élne szívesen?” Kérdésre adott válaszok százalékos aránya a Szolnokon tanuló 
fiatalok között.

Amennyiben egy másik aspektusból próbáljuk vizsgálni a kérdést, látható, hogy a szolnokiak 
nagy problémának érzik a fiatalok elvándorlását. A 2007. évi szociális térkép7 felmérése arra 
is kereste a választ, hogy mit tartanak a közvetlen környezet legnagyobb problémájának.
Lényegében a szegénység és a munkanélküliség után a legjelentősebb problémának tartják a 
szolnokiak a fiatalok elvándorlását (a 100-as skálán 27 pontot kapott). 
A kutatás kimutatta a fiatalok helyzetét, a megtartóerő problémáját vizsgálva (ide soroltuk a 
közösségi  találkozási  helyek  hiányát,  a  közösségek  hiányát,  a  fiatalok szabadidejének 
kitöltetlenségét, a fiatalok elvándorlását és a strandolási, fürdési lehetőségek változót). 
Az ilyen irányú problémákat megoldó közpolitikát inkább a fiatal felnőttek és a magas, illetve 
közepes iskolai végzettségű családok szeretnék leginkább.
Tehát a fiatalok között jelentős számban vannak akik elvágyódnak a városból és mivel ők 
sokkal mobilabbak, mint a többi korosztály, és erős gazdasági potenciált is jelentenek, ezért 
az ő preferenciarendszerük alapján szükséges programot kidolgozni a megtartásukra.
A  felméréseket  tovább  vizsgálva  válaszokat  kaphatunk  a  miértekre  és  az  egyéneket 
foglalkoztató, a döntéseiket meghatározó tényezőkre.

A  2007.  évi  szociális  térkép  felmérés  tanúsága  szerint  a  korosztályok  tükrében  a 
településválasztás kategóriái határozott eltéréseket mutatnak. 

A településválasztás dimenziói 100 fokozatú skálán a korosztályok körében (N=1814)

Születési kategóriák

1972-
1948-197
1

-1947 Total

6 Szolnok Város Ifjúságának helyzete kutatás. Készítette Péter Petra szociológus. 2005

7 Szolnok Szociális Térképe 2007. Készítette: Dr. Szarvák Tibor PhD, MTA RKK ATI SZOLNOKI 
TÁRSADALOMKUTATÓ CSOPORT
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minél  közelebb  lenni  a 
családhoz, rokonokhoz

69 74 78 73

minél  közelebb  lenni  a 
barátokhoz

58 52 44 52

minél  könnyebben  lehessen 
lakáshoz jutni

80 79 64 76

legyen  olyan  állás,  amely 
szakmai,  tudományos karriert 
biztosít

70 67 48 63

legyen  olyan  állás,  amely 
anyagi biztonságot ad

92 90 68 85

legyenek  művelődési, 
szórakozási lehetőségek

63 57 47 56

legyen  közösségi 
tevékenységekre lehetőség

54 52 45 51

a település hangulata 72 71 69 71

a település fejlettsége 80 80 74 78

természeti értékek megléte 67 67 67 67

könnyű  megközelítési 
lehetőség

82 82 82 82

A fiatal korosztályt erősebben foglalkoztató kérdések a munkahely, az egzisztencia, a város 
hangulata és a szórakozási lehetőségek köré csoportosulnak (anyagi biztonság, lakás, karrier).

A 2005.  évi  Ifjúsági  kutatás8 is  szolgáltat  adatokat.  A  válaszadók  kiemelik,  hogy  fontos 
tényező  lehet,  hogy  az  önkormányzat  segítse  a  fiatalok  lakáshoz  jutását,  ami  ebben  a 
felmérésben  már  az  általános  iskolások  körében  is  igen  preferált  vélemény.  Ebből  a 
felmérésből  is  kitűnik,  hogy  szükséges  az  ifjúsági  szórakozó  helyek  és  közösségi  terek 
fejlesztése és igény van a színvonalas sportolási lehetőségek fejlesztésére.
A 2007.  évi,  egyetemisták  által  készített  felmérés9 is  kitér  az  előbbi  kérdésekre,  de  már 
konkrét válaszokat is kért az elköltözéssel és a munkahelyválasztással kapcsolatban. Legtöbb 
említést a karrierlehetőség hiánya (86 %), illetve az alacsony fizetés (84 %) kapta, ami arra is 
utal, hogy a város gazdasági erejét, fejlődését gyengének látják. Úgy tűnik, hogy a szolnoki 
fiatalok szocializációjuk illetve szolnoki életciklusuk alatt ezt tapasztalták. 
A város jövőkép nélkülisége, arculatának hiánya (52 %), illetve a szórakozóhelyek, kávézók 
hiánya (57 %) az, amit a fiatalok említenek még. 
A felmérés rákérdezett arra is, hogy milyen tényezők változása esetén döntene mégis úgy, 
hogy marad a városban: ekkor is a fizetés nagysága és a város arculatának említése volt a 
domináns.  Sajnos  meg  kell  említeni,  hogy  a  válaszadók  egy  jelentős  része  semmilyen 
megoldás  esetén  nem  választaná  a  várost,  ami  arra  utal,  hogy  egyrészt  az  előző  évek, 
évtizedek  csalódásokat  jelentettek  többeknek,  másrészt  az  ország  és  a  világ  más  városai 
nagyban vonzzák a fiatalokat.

8 Szolnok Város Ifjúságának helyzete kutatás. Készítette Péter Petra szociológus. 2005

9 Szolnok Hazavár Program Kérdőíves Kutatás 2007. Készítette: Deák Máté Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
szociológia szak.
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2. Helyzetértékelés

Mindezek alapján elmondható,  hogy a szolnoki aktív  lakosság és a fiatalok jelentős része 
elvágyódik  Szolnokról.  Amennyiben  anyagi  lehetősége  engedné,  munkahelyet  és  életteret 
váltana.  Az  nem  állítható,  hogy  nem  szeretik  a  várost,  mert  a  természeti  és  környezeti 
értékeket becsülik az itt lakók, de sok kifogást fogalmaznak meg a városban élő emberek az 
eddig megvalósult eredmények miatt. Jól láthatóan nem egy problémát emelnek ki a lakók, 
hanem  a  problémahalmazt  látva  jutnak  ezen  következtetésre.  A  város  méretei  miatt 
viszonylag  korlátozott  a  vásárlói  piac,  ezért  viszonylag  későn  létesültek  az  első 
bevásárlóközpontok, amelyek jelentősen megváltoztatták a vásárlói szokásokat. Az ipari park 
is csak az elmúlt években kapta meg ezt a címet, és csak késve tudott befektetőket fogadni. 
(Igaz, ez mára megváltozott  a F. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. és a Stadler 
Trains  Magyarország  Kft.  megjelenésével,  de  hatásukat  még  nem  lehet  érezni.)  A 
rendszerváltás  után  a  nagyipar  nagyrészt  összeomlott,  és  a  megszűntek  helyét  nem kellő 
mértékben  pótolták  új  cégek.  A  közúti  közlekedés  fejlesztésének  elmaradásával  jelentős 
hátrányba  került  a  város,  és  logisztikai  szerepe  sem tudott  megerősödni  még.  A főiskola 
megléte nagyon fontos, de még nem tölti be a tudásközpont és a több ezer hallgatójával a 
fiatalokat érintő kulturális központ szerepét. Reméljük, a tiszaligeti új épület megépítésével ez 
változni fog. A városi fogyasztói piac szűkössége és a turizmus fejletlensége miatt a szállás és 
vendéglátóhelyek  lassan  fejlődnek.  A  demográfiai  mutatók  a  városban  is  az  országoshoz 
hasonlóan alakulnak, az ezredfordulóig folyamatosan csökkent a születő gyermekek száma, és 
azóta  is  stagnál.  Mindez  az  oktatási  intézmények  terén  összevonásokat  és  racionalizálást 
hozott  az  önkormányzat  számára,  amit  a  központi  forrásmegvonás  is  tetéz.  Gazdasági 
statisztikai mutatókban mind a régió, mind a megye a listák utolsó harmadában foglal helyet.10

Amennyiben mindezeket figyelembe vesszük, az aktív korú népesség reakciója érthető, de a 
jelenlegi kedvező folyamatokat figyelembe véve (ipari parkba betelepülők, pályázati források) 
a  város  fejlődésének  egyik  gátja  is  lehet  a  tehetséges  friss  diplomások  és  az  aktív  korú 
lakosság elvándorlása. Erre mind a Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció, mind az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia is kitér.
A Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció javasolja a Szolnokról elszármazott tudományos és 
közéleti emberek bevonását a szolnoki közéletbe, az atipikus foglalkoztatási formák bővítését, 
a lakosságmegtartó képességet javító feltételek megteremtését,  valamint sport és szabadidő 
létesítmények kialakítását.  A koncepcióban, a „C” CÉLHARMONIZÁCIÓS STRATÉGIAI 
FŐIRÁNYON belül  a  C.a.  CIVIL FELKÉSZÍTÉSI  STRATÉGIA, Személyiség  fejlesztés, 
humán  erőforrás  fejlesztés,  Humán  erőforrás  fejlesztés  komplex  hátterének  biztosítása 
javasolt  intézkedésben  (C.a.I.1.  Önkormányzati  intézkedés)  fejezet  tartalmazza  a 
következőket:

„Az intézkedés célja: a térség népességmegtartó erejének növelése, a világ és a társadalom 
problémái  iránt  nyitott  és  érzékeny,  a  problémákra  megoldást  kereső  és  találó,  és  azok 
megoldásában  aktív  szerepet  vállaló  felnőtté  válás  segítése,  a  társadalmi  és  gazdasági 
modernizáció elősegítése, a városi középosztály erősítése, az esélyegyenlőség és szolidaritás 
fokozása, a szakmaközi együttműködés kialakítása, erősítése.
Az iskolázottságnak,  s  ezáltal  a  kulturális  tőke  emelésének  kulcsszerepe  van  a  magasabb 
foglalkoztatási státusz elérésében, s ezáltal az életminőség javulásában. A kutatók számításai 
szerint a kevesebb, mint 8 osztályos végzettség tízszeres munkanélküliségi kockázatot hordoz 
a felsőfokú végzettséghez képest.

10Forrás http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_03_01_02i.html
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Lényeges  a  térségi  szereplők  összefogása  azzal  a  céllal,  hogy  összehangolják  a  térségi 
szereplők  gazdasági  és  humán  erőforrás  fejlesztési  elképzeléseit,  céljait  és  megoldást 
keressenek a problémára.”

3. A Szolnok Hazavár Program

A  Szolnok  Hazavár  Program  elsődleges  célja  a  vállalkozások  ösztönzésén  keresztül  a 
lakosságmegtartó erő növelése, a piacképes diplomával rendelkező szolnoki fiatalok helyben 
maradásához  munka-  és  megélhetési  lehetőség  biztosítása.  További  célja  a  Szolnokra 
visszatérők  lakhatási  problémáinak  segítése,  az  oktatás  szereplőinek  oly  módon  való 
befolyásolása, hogy a város gazdasági igényeinek megfelelő szakemberképzés valósuljon meg 
illetve a kulturált szórakozás, sportolás, kikapcsolódás lehetőségeinek elősegítése, kiemelten 
kezelve a fiatalok igényeit. Mindez egységes arculatban valósuljon meg, és egyezzen a város 
új image-ével. 

A Szolnok Hazavár Program elemei az alábbi ábrával szemléltethetők

Képzés Képzés 

Kulturált szórakozás  Kulturált szórakozás  
sport – pihenés sport – pihenés 

LakhatásLakhatás

Munka – munkahely Munka – munkahely 
karrier karrier 

Helyi főiskolai 
fejlesztések 
támogatása

          Korszerű 
     szakképzés, 
  felnőttképzés

Szolnoki
 identitástudat

 erősítése

Hangulatos belváros, 
szórakozóhelyek,

kávéházak

. 
Ifjúsági Ház

Sport- és
szabadidős

létesítmények

Első
 lakáshoz 

jutók 
támogatása

Fiatalok Háza

Garzonlakások
 biztosítása

Ösztöndíjprogram

Gyakorlati
              program

 Vállalkozások
         segítése
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A  fiatalok  hazatérését  alapvetően  befolyásoló  négy  terület  a  következő,  amelyeknek  a 
fejlesztését  a  Szolnok Hazavár  Program ösztönözni  szeretné,  de az önkormányzat  konkrét 
cselekvő módon csak néhány ponton kíván aktív segítséget nyújtani.

3.1. Munka, munkahely, karrier 

Cél:  A  felsőoktatási  tanulmányi  ösztöndíj  program  segítségével  munkahely  biztosítása  a 
magasan kvalifikált, speciális tudással rendelkező munkavállalók számára. Az önkormányzat 
hozzájárulásával  részben  közvetetten  támogatja  a  vállalkozásokat,  részben  előmozdítja  a 
népességmegtartó erő növelését.

3.1.1. Felsőoktatási ösztöndíj program

Az ösztöndíjprogram keretében a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a végzést követően a 
tanulmányi szerződésben megjelölt munkáltatónál helyezkedik el, az ösztöndíj folyósításával 
megegyező  időszakra.  A  munkáltató  pedig  a  tanulmányi  ösztöndíj  legalább  felének 
megfizetése mellett biztosítja a pályakezdő alkalmazását. 

Közalapítvány bevonása a folyamatba nem csak az önkormányzati, vállalkozói-munkaadói és 
munkavállalói oldal összekapcsolása miatt szükséges, hanem azért is, mivel a hatályos jogi 
szabályozás alapján a Közalapítvány által oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, a 
hallgató  részére  folyósított  ösztöndíj  adómentes,  a  munkáltatói  oldalon  pedig  adóalap-
csökkentő jogcím a közcélú adomány. 

Erre a feladatra a legalkalmasabb a Szolnok Város Jövője Közalapítvány. Javasoljuk, hogy az 
ösztöndíj  összegének akár  az 50%-át  is  az önkormányzat  vállalja  magára,  és az ösztöndíj 
40.000  –  80.000,-  Ft/hó  összegig  terjedhet  és  a  tervezhetőség  miatt  csak  az  aktív 
szemeszterekre  vonatkozzon.  Mértékét  úgy  kell  meghatározni,  hogy  érdemes  legyen 
elköteleznie magát egy diáknak több évre is, hiszen ez több mint 50%-át lefedheti a jelenlegi 
átlagos  havi  költségeknek (tapasztalati  adat  alapján  ez  havi  70-100.000,-  Ft).  Tanulmányi 
szerződést a közalapítvány köt a diákkal a cég kiválasztása és a közalapítvány kuratóriumának 
jóváhagyása alapján. Az önkormányzat és a közalapítvány szerződésben rögzíti a programban 
való együttműködését. Célszerű behatárolni az ösztöndíj időtartamát, ami javaslatunk szerint 
legfeljebb a végzés előtti 3 év. Az önkormányzati támogatás mértékét – a cég önrész ajánlata 
mellett – az önkormányzati költségvetés határozza meg, mely tartalmazza a fedezetet a már 
megkötött  tanulmányi  szerződésekre  és  egy  keretet  az  új  tanulmányi  szerződésekre.  A 
közalapítvány eddig a költségvetési  keretig szerződhetne és ennek felhasználását  követően 
fordulhat  az  önkormányzathoz  esetleges  kiegészítő  támogatásért.  Ezzel  biztosítható,  hogy 
nem történik  keret  túllépés.  A tanulmányi  és  egyéb  szerződések,  valamint  a  biztosíték  és 
garancia rendszer kidolgozásában a polgármesteri hivatal részt vesz. Az előzetes számítások 
alapján első évben 10-20 fő, teljes felfutás esetén 30-50 fő aktív ösztöndíjassal számolhatunk. 

3.1.2. Gyakorlati program kialakítása

A kötelező és nem kötelező szakmai gyakorlat idejére is pályázható lenne az ösztöndíj, illetve 
a  cégek  is  felajánlhatják  külön  programelemként  is  diákoknak,  különböző  szakmai 
területeken. Ez a lehetőség a Szolnok Hazavár Program tanulmányi ösztöndíjasainak és más 
hasonló paraméterekkel rendelkező hallgatóknak is nyitott.
A  leendő  munkáltatók  információt  kaphatnak  a  diákokról,  bizonyos  feladatokat  el  is 
végeztethetnek velük. A gyakorlat szerepelhet a tanulmányi szerződésben is. 
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Ez a diákok számára elsősorban munkatapasztalat  szerzésére ad módot,  valamint ösztöndíj 
kiegészítő lehet, hiszen az ösztöndíj csak a szorgalmi és a vizsga időszakra járna (2 x 5 hónap 
egy évben).

3.1.3. Ösztöndíjas foglalkoztatás

A hatályos  jogi  szabályozás  lehetőséget  teremt  diplomás  pályakezdő  fiatalok  adó,  illetve 
járulékkedvezményekkel történő foglalkoztatására is, munkáltatók részére.
Lényege, hogy legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő időszakra, a mindenkori 
minimálbér  mértékéig  adómentes  ösztöndíjjal  foglalkoztatási  jogviszony létesíthető.  Ha az 
érintett  munkavállaló  START  kártyával  rendelkezik,  járulékkedvezmény  illeti  meg  azon 
munkáltatókat,  amelyek első ízben munkába állók számára munkalehetőséget  biztosítanak. 
Mindezek a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítését, az 
oktatás  és  a  munka  világa  közötti  átmenet  elősegítését  célozzák.  Fontos  tehát  ezen 
lehetőségek ismertetése mind a pályakezdőkkel, mind a munkáltatókkal, amely megtörténhet 
a  Szolnok  Hazavár  Program  információs  portálján  keresztül.  Az  önkormányzat  pedig 
közvetett  módon,  más  programelemek  felhasználásával  ösztönözheti  az  ilyen  típusú 
foglalkoztatás elterjedését.
Példamutató módon Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri  Hivatala 10 fő pályakezdő 
diplomás fiatal ösztöndíjas foglalkoztatására hirdetett pályázatot, melynek eredményeként az 
érintettek  munkatapasztalatokat  szerezhetnek,  ismerkedhetnek  az  itt  folyó  munkával  és 
remélhetőleg későbbi elhelyezkedési esélyeiken is javítani fog a hivatalban eltöltött idő.

3.1.4. Vállalkozások segítése

A  fiatalok  vállalkozóvá  válását,  önálló  vállalkozás  indítását  több  módon  is  segítheti  az 
önkormányzat, amelyeket ki kell dolgozni az elkövetkező időben. 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes bérbeadása a vállalkozás indításához.
Emelt szintű tanácsadás vállalkozások részére. Tanácsadás közvetítő a Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány,  tanácsadó  a  Gazdaságfejlesztő  Kht.  A  tanácsadáshoz  50%-os  támogatás 
igényelhető,  a  másik  50%-ra  az  alapítványhoz  lehet  pályázni  szintén  szolnoki,  illetve 
szolnokiakat foglalkoztató vállalkozásoknak. 
Mikro  hitel  kamattámogatása  1-2%  mértékben  a  Szolnokon  működő,  szolnokiakat 
foglalkoztató vállalkozásoknak. (Hitelösszeg 500.000 – 6.000.000,- Ft. Fajtái: beruházási és 
forgóeszköz.)

3.2. Lakhatás 

A  Szolnokra  visszatérő  fiataloknak  a  munkába  állás  után  fontos  lesz  az  önálló  lakhatás 
kérdésének  megoldása.  Ebben  tud  segítséget  nyújtani  az  Önkormányzat,  hiszen  a 
garzonlakástól a Fiatalok Házán át az első lakáshoz jutás támogatásáig egységes rendszerben 
támogathatja az önálló otthon megvalósulását. Itt úgy kell átalakítani a rendeleteket, hogy aki 
részt vesz a Szolnok Hazavár Programban, az előnyt élvezzen – amennyiben erre szüksége 
van (pl. önkormányzati érdekből). Tehát nem szociális bérlakásokról van szó, így lehet piaci 
alapon, vagy ehhez közelítve meghatározni a lakbért, sőt a foglalkoztató cég is részt vállalhat 
a költségekből. Mindenképpen teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy szolnoki folyamatos 
foglakoztatás történjen, a cég Szolnokon fizesse a helyi adót és a lakásrendeletben foglaltakat 
be kell a bérlőnek tartania. Itt is figyelembe kell venni az önkormányzati lehetőségeket, és a 
programban résztvevők száma alapján kereteket meghatározni, mind a garzonlakások, mind a 
továbblépés lehetőségét tekintve.
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Többféle módon is bővíthető új lakások építésével, kialakításával is a program, pl. a Mester 
úti laktanyában található volt legénységi épület fecskeházzá alakításával vagy új, nem nagy 
alapterületű,  de  rugalmasan  bővíthető  lakások  építésével,  amelyek  bérelhetők,  ill.  később 
megvásárolhatók (célszerű ehhez projektcéget igénybe venni).

3.3 Képzés, szakképzés 

A  piaci  igényekhez  igazodó  képzés  hatékonyság  és  versenyképesség  növelő  hatású.  Az 
önkormányzatnak a szakképzés megyei szintű összehangolása és fejlesztése kapcsán ügyelnie 
kell  arra,  hogy a  város  vonzáskörzetében a  helyi  gazdaság  munkaerő-piaci  igényeit  az  új 
rendszer széles körben, magas szinten, rugalmasan tudja kielégíteni (ld. szakképzési rendszer 
átalakítása).  A  térség  innovációs  potenciálját  növelni  kell,  az  önkormányzatnak  az  ilyen 
jellegű  kezdeményezéseket  támogatni  szükséges.  A  főiskola  innovációs  fejlesztéseiben,  a 
cégek  mellett  az  önkormányzat,  ill.  intézményei  –  új  szakképzési  centrumok  –  is  részt 
vehetnek.  A  kutatás,  fejlesztés,  innováció  területén  dolgozó,  tanuló  fiatalok  külföldi 
továbbképzését is támogathatja a közalapítvány a cégekkel közösen, a fentiek szerint. 

Az oktatás kapcsán törekednünk kell arra, hogy a diákok minél hamarabb megismerhessék 
tevékenységbe és élményekbe ágyazottan Szolnok városát, annak történelmét, természeti és 
épített örökségének értékeit, hiszen csak a városát ismerő, ahhoz pozitív élményekkel kötődő 
fiatalok esetén várhatjuk visszatérésüket (ld. Ifjúsági koncepció).

3.4 Kulturált szórakozás, sportolás és kikapcsolódás lehetőségeinek a megteremtése

Itt  a  kezdeményezéstől  a  szabályozáson  keresztül  a  működtetésig  több kompetenciával  is 
rendelkezik  az  önkormányzat,  de  a  város  hangulatának  alakításában  alapvető  szerepe  van 
partnereinek: a civil és a versenyszféra szereplőinek.

Szórakozó  helyek  és  közösségi  terek: Az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia 
megvalósításával a város rehabilitációs programon keresztül olyan tereket létesíthet, amelyek 
kedveznek a kulturált szórakozó helyek kialakításának. Megvalósítása során külön figyelmet 
kell  fordítani  arra,  hogy  a  vállalkozói  szándék  is  megjelenjék  az  elképzelésekben.  Az 
önkormányzat  épületeinek  megfelelő  bérbeadásával  szabályozhatja  az  adott  területen 
megvalósítható funkciókat és itt a pillanatnyi gazdasági érdek fölé kell helyezni a hosszú távú 
stratégiákat.

Ifjúsági  Házak,  terek: A  civil  szféra  bevonásával  működtethetők  az  ifjúsági  házak, 
közösségi  terek,  amelyekre  ezen  életkorban  kiemelten  szükség  van  és  alapvetően 
határozhatják meg a megtartó (itt tartó) közösségek kialakulását (ld. Ifjúsági koncepció).

Sportolási  és  szabadidős  létesítmények: Mára  átalakultak  a  sportolási  szokások  és  a 
sportszervezetekben  történő  nem  élsportot  űzők  száma  is  jelentősen  csökkent.  Előtérbe 
kerültek a tenisz- és squashpályák, a kondicionáló és fittness termek, amelyek elsősorban a 
piaci  igényeket  elégítik  ki.  A Sportkoncepció  megújítása  kapcsán  célszerű  az  egészséges 
életmódhoz  és  a  szabadidős  sportokhoz  kötődő  városi  lehetőségeket  és  fejlesztésüket 
áttekinteni.  A  program  során  hazakerülő  fiatalok  esetén  érdemes  a  főiskolával  e  téren 
együttműködni (pl. menedzsersportok oktatása terén).

Identitástudat erősítése:  Fontos a programban résztvevők – és nem résztvevők – számára 
külön  identitás  tudatot  erősítő  rendezvények  szervezése,  városkártya  kedvezmények 
bevezetése, Szolnok Hazavár Klub működtetése, a névre szóló …….@szolnok.hu e-mail cím 
biztosítása  és  sok  minden  más,  összetartozást  erősítő  elem  működtetése.  Összehangolt 
városmarketing munkával a város egyedi arculatának, hangulatának megteremtése.
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4. A Szolnok Hazavár Program működtetése

Mindezek megjelenítésének egyik fontos eszköze – e célcsoportnál különösen – egy korszerű, 
informatív  Szolnok  Hazavár  portál  kialakítása,  működtetése.  Mindenképpen  szükséges  a 
felsőoktatásban  tanuló  szolnoki  fiatalok  adatbázisának  összeállítása,  mert  jelenleg  nem 
rendelkezünk ilyen információkkal, hiszen a középiskola után nem történik nyomon követés. 
Ezen  adatok  összegyűjtésére  alkalmas  lehet  a  Szolnok  Hazavár  Program  honlapja,  ahol 
regisztrálhatnak  azok  a  fiatalok  és  munkaadók,  akik  érdeklődnek  a  program  iránt. 
(Természetesen biztosítani kell az adatok megfelelő kezelését.) Az adatok alapján folyamatos 
hírlevélben tájékoztatnák a regisztráltakat a Szolnok Hazavár Program eseményeiről, valamint 
külön azokat, akik azokon a szakon tanulnak, amelyek iránt érdeklődnek a cégek. A honlap 
feltöltéséhez  más  kommunikációs  csatornákat  is  alkalmaznánk,  elsősorban  olyanokat, 
amelyek a fiatalok  elérhetőségét  biztosítják.  Továbbá a honlapon lehetne  megjelentetni  az 
ösztöndíj-  és  a  lakhatási  kérelmek  adatlapjait,  valamint  a  speciális  oktatási,  kulturális, 
szabadidős lehetőségeket.

A programba való  belépést,  ill.  a  program egyes  szolgáltatásainak  az  igénybevételét  kérő 
fiatalok javaslatunk szerint kérelmüket egy bizottságnak nyújtanák be véleményezésre, amely 
javaslatot  tenne  a  döntéshozók felé  (közgyűlés,  illetékes  bizottság,  polgármester,  Szolnok 
Város  Jövőjéért  Közalapítvány  Kuratóriuma)  a  kérelem  támogatásával  kapcsolatban.  A 
bizottság tagjai lehetnek: 

- a Városfejlesztési Bizottság delegáltja
- az Oktatási Bizottság delegáltja
- az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság delegáltja
- a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja
- az ÉA Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központjának 
delegáltja

104/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. számú  melléklete

CSELEKVÉSI TERV
2008-2009. ÉVRE

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „SZOLNOK 
HAZAVÁR PROGRAM” VÉGREHAJTÁSÁHOZ

1. Ki kell dolgozni az ösztöndíjprogram és a vállalkozások támogatásának részleteit. 
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Elő kell  készíteni és meg kell  kötni a Szolnok Város Jövője Közalapítvánnyal  kötendő 
együttműködési megállapodást. 
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.  Meg kell  tervezni és ki kell  alakítani a program információs portálját,  mind a szolnoki 
fiatalok, mind a munkaadók irányában meg kell tervezni a kommunikációs kampányt.
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Határidő  :   2008. május 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4. A  „Szolnok  Hazavár  Program”  meghirdetése,  potenciális  résztvevők  tájékoztatása  a 
portálon, levélben és más kommunikációs felületeken.
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5. Össze kell hangolni a Szolnok Hazavár Program és a lakáskoncepció kapcsolódó tartalmi 
elemeit.
Határidő  :   2008. szeptember 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

6. Ki kell dolgozni Szolnok és kistérsége foglalkoztatási stratégiáját.
Határidő  :   2008. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

7. A Szolnok Hazavár Program véleményező bizottságába történő delegálások és a bizottság 
működési rendjének kialakítása.
Határidő  :   2008. június 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

8.  A  Szolnok  Hazavár  Program  áttekintése  értékelése,  2009.  évi  támogatási  keret 
meghatározás,  esetleges  változtatások  beépítése  a  programba.  A  további  programelemek 
kidolgozásának ütemezése.
Határidő  :   2009. február 28.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

20. napirendi pont:
Előterjesztés  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatásáról  szóló  4/2004.  (II.20.)  NKÖM  rendeletében  kiírt  könyvtári  állomány-
gyarapító pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önerő biztosítására 
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Szalay Ferenc  kérte az ülés előtt  kiosztott  kiegészítést  az előterjesztés részének tekinteni. 
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, a pénzügyi bizottság, a 
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Dr.  Kállai  Mária megköszönte  a  város  intézményrendszerének,  hogy  az  önkormányzati 
támogatásokon túl maguk is keresik a pályázati forrásokat. Ez az előterjesztés is arról szól, 
hogy a könyvtár több forráshoz jusson. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

105/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatásáról  szóló  4/2004.  (II.20.)  NKÖM rendeletében  kiírt  könyvtári 
állománygyarapító pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges önerő 
biztosításáról

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

1.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése  kötelezettséget  vállal  a helyi  önkormányzatok 
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM 
rendelet  6.  §-ban  kiírt  pályázat  benyújtására  és  a  meghatározott  célok  megvalósításához 
szükséges 500.000 Ft saját önrész biztosítására a 2008. évi költségvetési rendelet 6. § 3.c) 
pontjában biztosított „Ágazati feladatok céltartaléka” előirányzatából.

2.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.)  határozati  pontban  szereplő 
pályázatot  a  Hild  Viktor  Városi  Könyvtár  és  Közművelődési  Intézmény  támogatására 
benyújtsa.
Határidő  :   2008. április 30.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A feladat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3.)  A Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  pályázaton  elnyert  összeget  és  az  1.) 
határozati pontban biztosított saját önrészt maradéktalanul a Hild Viktor Városi Könyvtár és 
Közművelődési  Intézmény  rendelkezésére  bocsájtja  a  pályázatban  foglalt  célok 
megvalósítására.
Határidő  :   a  támogatási  összegnek  az  önkormányzat  számlájára  történő  megérkezésétől 
számított 8 banki nap
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
Feladat végrehajtásában közreműködik:
Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
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Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Lászlóné Nagy Ilona igazgató

21. napirendi pont:
Előterjesztés  az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
(A Széchenyi városrészben új gondozási központ létrehozása, építése)

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az egészségügyi, szociális és 
sport  bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a  városfejlesztési  bizottság,  a  városgazdálkodási 
bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 18 fő – 18 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

106/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
az  Észak-alföldi  Regionális  Operatív  Program  EAOP-2008-4.1.3.B.C 
kódszámú  pályázati  konstrukcióra  pályázat  benyújtásáról  és  az  önerő 
biztosításáról

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

I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2008. évben az Észak-alföldi 
Regionális  Operatív  Program  EAOP-  2008-4.1.3.B.C  kódszámú  pályázati  konstrukciójára 
kerüljön  benyújtásra  Szolnok,  Széchenyi  városrészben  új  gondozási  központ  létrehozása, 
építése alábbiak szerint:

A projekt teljes bruttó bekerülési költsége: maximum 111.112.000,- Ft
A támogatás összege: maximum 100.000.000,- Ft
A fejlesztéshez szükséges saját erő: maximum   11.112.000,- Ft

II. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő maximum 11.112.000,- Ft 
önerő biztosítására  a 2008. évi  költségvetés  terhére a 2008. évi  költségvetési  rendelet  3.b 
mellékletben  szerepelő  „Szociális  intézmények  fejlesztése  (A  szociális  alapszolgáltatás 
körébe tartozó nappali ellátás, házi segítségnyújtás) Széchenyi városrész” feladat terhére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. május 30.
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Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

22. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Rákóczi út Gábor Áron 
tér és József Attila út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az önerő 
biztosítására

Szalay Ferenc kérte a következő pontosítások átvezetését:
1. Az előterjesztés 2. oldalán a projekt költségeinél a  pályázati díj helyesen: 250.000,- Ft 
(maximált pályázati díj van).
2. A határozati  javaslat I. pontjában a projekt költségeinél a  pályázati  díj 250.000,- Ft-ra 
módosul.
3. A határozati javaslat III. pontjában az Önkormányzatot érintő pályázati díj 250.000,- Ft-ra 
módosul.

Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási 
bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s:

Radócz Zoltán  emlékeztetett rá, hogy a decemberi útfelújításokkal foglalkozó egyeztetésen 
már felmerültek a pályázati  lehetőségek.  Örült  volna annak, hogy ha ezek a javaslatok az 
útprogramnál már megjelennek. Fontosnak tartaná a Kőrösi út folytatását,  ami sajnos nem 
került bele az előterjesztésbe. Felhívta még a figyelmet a Csokonai út felújítására, mely már 
nagyon rossz állapotban van. 

Szalay  Ferenc a  felvetésre  megjegyezte,  hogy a  jobb állapotú  Rákóczi  út  kicserélhető  a 
Csokonai út felújításával,  de reméli,  hogy a pályázati  lehetőségeket kihasználva a jövőben 
még  több  utat  lehet  majd  felújítani.  Elmondta,  hogy  a  lehetőségekről  azért  nem  tudott 
korábban tájékoztatást adni, mert két héttel ezelőtt sikerült véglegesíteni, hogy a Regionális 
Operatív  Programból  a  megyei  jogú  városoknak 100  millió  forint  áll  rendelkezésükre  az 
úthálózat fejlesztésére. Ezzel olyan utak is felújításra kerülhetnek, melyek nem gyűjtő és nem 
tömegközlekedési útvonalak. 
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Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

107/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Rákóczi út 
Gábor Áron tér és József Attila út közötti szakaszának felújítására pályázat 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás elnyerésére  kerüljön benyújtásra a  Rákóczi út Gábor Áron tér és József Attila út 
közötti szakaszának felújítása az alábbiak szerint:

A projekt költségei:

Igényelt támogatás: 26.788.958,- Ft
Saját forrás: 26.788.958,- Ft
Bruttó összköltség: 53.577.916,- Ft

Pályázati díj: 250.000,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  26.788.958,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 250.000,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

23. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Meder út Mártírok út 
és  Rákóczi  út  közötti  szakaszának  felújítására  pályázat  benyújtására  és  az  önerő 
biztosítására

Szalay  Ferenc  ismertette,  hogy a napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

108/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Meder út 
Mártírok  út  és  Rákóczi  út  közötti  szakaszának  felújítására  pályázat 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás  elnyerésére  kerüljön benyújtásra  a  Meder  út  Mártírok  út  és  Rákóczi  út  közötti 
szakaszának felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 16.923.994,- Ft
Saját forrás: 16.923.994,- Ft
Bruttó összköltség: 33.847.988,- Ft
Pályázati díj: 169.240,- Ft
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II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  16.923.994,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 169.240,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

24. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak  burkolat  felújítására”  irányuló  támogatás  elnyerésére  a  Jubileum  tér 
felújítására pályázat benyújtására és az önerő biztosítására

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

109/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
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a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Jubileum 
tér felújítására pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás elnyerésére kerüljön benyújtásra a Jubileum tér felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 24.380.804,- Ft
Saját forrás: 24.380.804,- Ft
Bruttó összköltség: 48.761.608,- Ft
Pályázati díj: 243.808,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  24.380.804,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 243.808,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

25. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Baross út Eötvös tér és 
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Mátyás Király út közötti  szakaszának felújítására pályázat  benyújtására és az önerő 
biztosítására

Szalay  Ferenc  ismertette,  hogy a napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

110/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Baross út 
Eötvös tér és Mátyás Király út közötti  szakaszának felújítására pályázat 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás elnyerésére kerüljön benyújtásra a Baross út Eötvös tér és Mátyás Király út közötti 
szakaszának felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 19.896.188,- Ft
Saját forrás: 19.896.188,- Ft
Bruttó összköltség: 39.792.376,- Ft
Pályázati díj: 198.962,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  19.896.188,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő  :   2008. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 198.962,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
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Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

26. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére az Áchim András utca 
Liliom utca és Verseghy út közötti szakaszának felújítására pályázat benyújtására és az 
önerő biztosítására

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 19 fő – 19 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

111/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat  felújítására” irányuló támogatás  elnyerésére  az  Áchim 
András utca Liliom utca és Verseghy út közötti  szakaszának felújítására 
pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás elnyerésére kerüljön benyújtásra az Áchim András utca Liliom utca és Verseghy út 
közötti szakaszának felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 21.196.872,- Ft
Saját forrás: 21.196.872,- Ft
Bruttó összköltség: 42.393.744,- Ft
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Pályázati díj: 211.969,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  21.196.872,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 211.969,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

27. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat  felújítására” irányuló támogatás  elnyerésére  a Károly  Róbert  utca 
Baross út és Levente út közötti  szakaszának felújítására pályázat  benyújtására és az 
önerő biztosítására

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 20 fő – 20 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

112/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
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a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak  burkolat  felújítására”  irányuló  támogatás  elnyerésére  a  Károly 
Róbert  utca  Baross  út  és  Levente  út  közötti  szakaszának  felújítására 
pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás  elnyerésére  kerüljön benyújtásra  a  Károly Róbert  utca  Baross út  és  Levente  út 
közötti szakaszának felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 6.612.560,- Ft
Saját forrás: 6.612.560,- Ft
Bruttó összköltség: 13.225.120,- Ft
Pályázati díj: 66.126,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  6.612.560,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III.  A Közgyűlés  kötelezettséget vállal  az Önkormányzatot  érintő 66.126,- Ft pályázati  díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester

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

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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28. napirendi pont:
Előterjesztés  a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Thököly út Eötvös téri 
körfogalom  és  a  Mátyás  Király  út  közötti  szakaszának  felújítására  pályázat 
benyújtására és az önerő biztosítására

Szalay Ferenc kérte az előterjesztés címét javítani a következők szerint:
„Előterjesztés „a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a  Thököly útnak a Mátyás Király út 
és  Ady  Endre  út  Dr.  Elek  István  úti  körforgalmi  csomópont közötti  szakaszának 
felújítására pályázat  benyújtására és az önerő biztosítására”.  Ennek megfelelően változik a 
határozati javasat címe és 1. pontja.
Ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, a városgazdálkodási 
bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

113/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  decentralizált  „települési  önkormányzati  szilárd  burkolatú  belterületi 
közutak burkolat  felújítására” irányuló támogatás elnyerésére a Thököly 
útnak a Mátyás Király út és Ady Endre út Dr.Elek István úti körforgalmi 
csomópont  közötti  szakaszának felújítására  pályázat  benyújtásáról  és  az 
önerő biztosításáról

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

I.  Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy 2008. évben  a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló 
támogatás elnyerésére kerüljön benyújtásra a Thököly útnak a Mátyás Király út és Ady Endre 
út  Dr.Elek  István  úti  körforgalmi  csomópont  közötti  szakaszának  felújítása  az  alábbiak 
szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 11.365.800,- Ft
Saját forrás: 11.365.800,- Ft
Bruttó összköltség: 22.731.600,- Ft
Pályázati díj: 113.658,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  11.365.800,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetés VIII. Beruházások, felújítások kiadásai fejezet „meglévő 
utak felújítása” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
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Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 113.658,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„meglévő utak felújítása” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

29. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati konstrukcióra a Várkonyi téri játszótér felújítása pályázat benyújtására és az 
önerő biztosítására

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

114/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati  konstrukcióra  a  Várkonyi  téri  játszótér  felújítása  pályázat 
benyújtásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
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I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  a  helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) pályázati konstrukcióra a 
Várkonyi téri játszótér felújítása az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
Igényelt támogatás: 20.000.000,- Ft
Saját forrás: 13.345.795,- Ft
Bruttó összköltség: 33.345.795,- Ft
Pályázati díj: 200.000,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  13.345.795,-  Ft  önerő 
biztosítására  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„játszótéri program” feladat terhére. 
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 200.000,- Ft pályázati díj 
megfizetésére  a  2008.  évi  költségvetés  VIII.  Beruházások,  felújítások  kiadásai  fejezet 
„játszótéri program” feladat terhére.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

30. napirendi pont:
Előterjesztés  a  szolnoki  Munkácsy  úti  tagóvoda  2  csoportos  bővítésének  tervezési 
programjára
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Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  mai  napon  véleményezte  az  oktatási 
bizottság,  valamint  a  városfejlesztési  és  a  városgazdálkodási  bizottság  együttes  ülés 
keretében.

Ferenczné Teleky Éva bejelentette, hogy az oktatási bizottság támogatja az előterjesztést.

Dr.  Bozó  Andrea  bejelentette,  hogy  az  együttes  ülésen  mindkét  bizottság  támogatta  az 
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

115/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a  szolnoki  Munkácsy  úti  tagóvoda  2  csoportos  bővítésének  tervezési 
programjáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közoktatási  intézmények  elhelyezésének  és 
kialakításának  építészeti-műszaki  követelményeiről  szóló  19/2002.  (V.8.)  OM  rendelet  1. 
számú mellékletének 1.5. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

I. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a  szolnoki Munkácsy úti tagóvoda 2 
csoportos  bővítésének  tervezési  programját  a  határozat  melléklete  szerint.  Az  épület 
bővítésének tervezése során a tervező köteles az ebben foglaltakat betartani.

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

a 115/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

TERVEZÉSI PROGRAM A SZOLNOKI
MUNKÁCSY ÚTI TAGÓVODA 2 CSOPORTOS BŐVÍTÉSÉHEZ

1./ A tagintézmény bemutatása

A  Szolnok  Városi  Óvodák  Munkácsy  úti  tagintézménye  a  szandaszőlősi  városrészben 
helyezkedik el.
A 4 csoportos óvoda harminc éve épült. A korszerű, modern épület valamennyi szükséges és 
előírt  helyiséggel  rendelkezik,  amelyek  megfelelő  téri  kereteket  biztosítanak  az  óvoda 
pedagógiai programjának megvalósításához.
Az óvoda pedagógiai programja a „Tevékenységközpontú óvodai program” helyi adaptálása. 
A  Helyi  Óvodai  Programot  1996-ban  fogadták  el,  folyamatosan  módosították  a  törvényi 
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előírásoknak  megfelelően.  A  beírt  gyermeklétszám  a  tagintézmény  magas  kihasználtságát 
mutatja az óvoda megalapítása óta.

Néhány intézményi létszámadat:

ÉV Egy csoportra jutó átlaglétszám:

1986/1987 33, 30, 33, 30

1988/1989 32, 31, 27, 28

1994/1995 29, 29, 30, 29

2000/2001 32, 30 ,30, 30, 

2./ Demográfiai háttér

A szandaszőlősi városrész népességnövekedésének kettős oka van:
- egyrészt az elöregedő, kiöregedő ingatlanokat fiatal családok vásárolják meg
- másrészt  az,  hogy az  óvoda megalapítása  óta  harmadik  ütemben  történt  a  városrészben 
nagyszámú telek-kialakítás.

A  szandaszőlősi  városrészben  jelenleg  működő  két  tagintézmény  nem  tudja  ellátni  a 
városrészben élők óvodai igényeit.
Ez  a  probléma  évek  óta  megnehezíti  az  ott  élő  családok  helyzetét,  az  óvodai  felvételi 
eljárásban kényszerűen meghozott felvételi döntések elfogadását. 
A Szolnok Városi Óvodák megalakulása óta felvette a kapcsolatot a tagintézményeken kívül 
az  SZMK  elnökökkel,  a  városi  védőnői  szolgálat  vezetőjével,  valamint  a  műszaki 
kivitelezővel azért, hogy a helyzetet megalapozottan körüljárva, érdemi javaslatot tegyen le az 
óvodafejlesztéssel kapcsolatosan.

A rendelkezésre álló gyermekadatok:

2007/2008. tanév gyermeklétszám adatai 2008/2009. tanév várható 
gyermeklétszám adatai

Tag
ó.sz
ám
a

Cso-
port 
száma

25 fős 
átl.lét-
szám 
feletti 
csoportok 
száma

Beírt 
ltsz.

Beírt gy. 
létsz. 
Csopor-
tonként

Isko-
lába 
lép

Óvodában
marad

Óvodába 
lépő 3 
éves 

További 2 
éven 
belüli 
óvodás 
lesz

2 8 8 234
fő

5 cs →30 fő
2 cs →29 fő
1cs →26 fő 70 fő 164 fő 87 fő 163 fő
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Az adatokból arra következtethetünk, hogy a 2008/2009 tanévben körülbelül 250 gyermek 
óvodai igényét kell megoldani a városrészben.
Ez a jelenleg működő nyolc csoport ellátásával 31,3 fős átlaglétszámú csoportokat jelentene. 
Ebben az esetben a 30 főn felüli normatívától a város – minden valószínűség szerint – elesik, 
illetve az óvodai élet alatt diagnosztizált SNI-s gyermekek emelt normatívájától ugyanúgy.

Amennyiben a csoportfejlesztés megvalósulna,  úgy a tíz csoport által  biztosított  ellátás 25 
átlag csoportlétszámot eredményezne. (törvényi maximum.) Az esetlegesen év közben történő 
SNI  diagnosztizálással  kapcsolatos  létszámemelkedés  így  kezelhető  lenne,  nem  menne  a 
pedagógiai munka minőségének rovására.

Ezzel  a  csoportbővítéssel  mód  nyílna  a  csoportlétszámok  törvényben  meghatározott 
létszámának betartására, az indokolt igények ellátására, a kényszerű belvárosi óvodai ellátás 
megszüntetésére,  illetve  a  nyugodtabb,  magasabb  szintű  pedagógiai  munka  folyamatos 
megvalósítására is. 

3./ A tervezett bővítés pedagógiai, szakmai indoklása

A tagintézmény nevelési programja 1996-óta jogfolytonosan működik, tehát az eltelt időszak 
intézményátszervezései nem befolyásolják a pedagógiai tevékenység tartalmát. A tervezett két 
csoport bővítése sem változtat a nevelési gyakorlaton, csupán a kiterjesztés köre lesz nagyobb 
azzal, hogy további ötven kisgyermek vehet részt az óvodai nevelésben.
A  tervezett  bővítés  torna  szoba  kialakítását  is  tartalmazza.  Ez  egyrészt  a  gyermekek 
egészséges életmódra nevelését segíti, valamint élményszerűvé teszi a mozgásfejlesztést.
A bővítéssel az alábbi funkciók kapnak helyet (19/2002. (V.8.) rendelet alapján):

Szakmai tartalom Téri keretek
Csoportszoba 6 db
Egyéni fejlesztő szoba, logopédiai foglalkoztató 1 db
Szertár 1 db
Óvodavezetői iroda * 1 db
Nevelőtestületi szoba, könyvtár 1 db

* Az óvodavezető-helyettesi  iroda kialakítása nem indokolt,  mert  a tagintézményben csak 
tagóvoda vezetői feladatellátás van.
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Gyermeköltöző 6 db
Gyermekmosdó, WC 6 db
Szülői öltöző, mosdó, WC 1 db
Felnőtt öltöző, mosdó, zuhany, WC 1 db
Tornaszoba, sportszertár 1 db
Általános raktár 1 db
Karbantartó műhely 1 db
Játszóudvar 1500 m2

Az óvodai  neveléssel  kapcsolatos  eszközöket  az  eszközjegyzéknek  megfelelően  (11/1994. 
(VI.8.) MKM. rendelet) a Szolnok Városi Óvodák biztosítja.

Szolnok, 2007. október 29.

Ferenczné Teleky Éva s.k.
igazgató

31. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati  konstrukcióra  a  Munkácsy  úti  óvoda  épületének  bővítésére  pályázat 
benyújtására és az önerő biztosítására

Szalay  Ferenc kérte  az  ülés  előtt  kiosztott  új  előterjesztést  tárgyalási  alapnak  tekinteni. 
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  mai  napon  véleményezte  az  oktatási  és  a  pénzügyi 
bizottság együttes ülés keretében, valamint a városfejlesztési és a városgazdálkodási bizottság 
szintén együttes ülés keretében. 

Ferenczné  Teleky  Éva ismertette,  hogy  az  oktatási  bizottság  és  pénzügyi  bizottság  is 
támogatta az előterjesztést.

Dr.  Bozó  Andrea  ismertette,  hogy  az  együttes  ülésen  mindkét  bizottság  támogatta  az 
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

116/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) 
pályázati  konstrukcióra  a  Munkácsy  úti  óvoda  épületének  bővítésére 
pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
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I.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  2008.  évben  a  helyi 
önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  támogatása  (HÖF CÉDE)  pályázati  konstrukcióra 
kerüljön benyújtásra Munkácsy úti óvoda épületének bővítése az alábbiak szerint:

A projekt költségei:
1.) Igényelt támogatás: 41.400.000,- Ft
2.) Saját forrás:
- Önkormányzati önerő: 22.600.000,- Ft
- Intézményi önerő: 5.000.000,- Ft
Összesen: 27.600.000,- Ft
3.) Bruttó összköltség: 69.000.000,- Ft
4.) Pályázati díj: 250.000,- Ft

II.  A  Közgyűlés  kötelezettséget  vállal  az  Önkormányzatot  érintő  22.600.000,-  Ft  önerő 
biztosítására a 2008. évi költségvetési  rendelet  6. § 4.) bekezdése (4. oldal) alapján, a 3.b 
melléklet 21. sora „Munkácsy úti óvoda bővítése” feladat terhére. 
Határidő  :   2008. december 31.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

III. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az Önkormányzatot érintő 250.000,- Ft pályázati díj 
megfizetésére a 2008. évi költségvetési rendelet 6. § 4.) bekezdése (4. oldal) alapján, a 3.b 
melléklet 21. sora „Munkácsy úti óvoda bővítése” feladat terhére. 
Határidő: 2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

IV.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  Szalay  Ferenc  polgármestert  a  pályázat  és  az  ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő  :   2008. május 15.
Felelős  :   Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

32. napirendi pont:
Előterjesztés az Energia Kiskincstár 2007. évi működésének értékelésére 

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s:

Horváth István kiemelte,  hogy ez a  tevékenység nem csak a  társaság működéséről  szól, 
hanem  az  intézmények,  a  hivatal,  az  intézményszolgálat  és  az  Alfa-Nova  Kft. 
együttműködéséről. Az energiaárak emelkedésével a jövőben ez a tevékenység még jobban 
fölértékelődik. Bízik benne, hogy a társaság továbbra is az önkormányzat megelégedésére tud 
működni. Emlékeztetett rá, hogy ebben az évben lejár a második ciklusa a szerződésnek és elő 
kell készíteni egy újabb kiírást, meg kell fogalmazni a következő időszakra a feladatokat és az 
elvárásokat. Reményét fejezte ki abban, hogy a tevékenységet hasonló eredményekkel tudják 
folytatni. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

117/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
az Energia Kiskincstár 2007. évi működésének értékeléséről

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. Tv. 80. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 

1.)  A  Közgyűlés  az  Energia  Kiskincstár  működésének  2007.  évi  energia  költség 
megtakarításának összegét

40.302.777,- Ft
összegben jóváhagyja.

2.)  A  megtakarításból  a  vállalkozót  -  figyelemmel  2004.  január  1.  időponttól  hatályos 
Energetikai Üzemeltetés Szervezési és Vállalkozási Szerződésre, valamint a 2006. május 31-
én megkötött Együttműködési megállapodásra -

23.256.470,- Ft
illeti meg.

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
Horváth István területi igazgató ALFA-NOVA Kft.
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33. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak 
Környezeti Kultúrájáért” célprogram lebonyolításának szabályaira

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi,  a 
városgazdálkodási  és  a  városfejlesztési  bizottság,  amelyek  támogatják az  előterjesztés 
elfogadását.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s o k:

Csák László egyetértett az előterjesztés alapelveivel,  mely a korábban működő Képviselői 
Alap  visszaállítását  célozza  meg.  Viszont  a  döntési  mechanizmus  átalakulását  nem tartja 
jónak,  hiszen  induláskor  az  összeg  a  területi  egyéni  képviselők  koordinálásában  és 
egyetértésével került volna felosztásra. A költségvetési rendelet elfogadása során ez már nem 
került megfogalmazásra, de még mindig benne szerepelt a táblázat, melyben feltüntették az 
egyéni  képviselő  nevét,  a  választókörzetek  számát  és  az  1,-Ft  naponta  támogatási  akció 
összegeit.  A  költségvetési  rendelet  megfogalmazása  szerint  a  program  eredményességét 
hivatott biztosítani, hogy a Közgyűlés 27 képviselője, a választókerületekben felvetődött, a 
célprogram  kereteibe  tartozó  feladatok  megoldására,  egyenként  további  300  ezer  forint 
támogatás  odaítéléséről  dönthet.  Ez a két összeg adja azt  a kb.  31 millió  forintot,  mely a 
rendeletben  van.  Az  előterjesztő  viszont  egy  11  fős  munkacsoport  felállítását  javasolja, 
melyből 6 fő fideszes képviselő, 5 fő más képviselő. Úgy látja, hogy ezzel esetleg előállhat, 
hogy egy szandaszőlősi képviselő véleménye lesz meghatározó a Jubileum téri fejlesztésekről, 
ami  ellentétes  az  előterjesztés  megvalósításának  alapgondolatával.  Véleménye  szerint  a 
munkacsoport összetételén változtatni szükséges, és meg kell maradnia, annak a lehetőségnek, 
hogy  a  27  képviselő  olyan  javaslatot  tehessen  a  300  ezer  forint  odaítéléséről,  melynek 
megvalósítására joggal számíthat. 

Szalay Ferenc a vitát lezárva hangsúlyozta, hogy ez nem a Képviselői Alap. Annak voltak jó 
részei, melyeket a kommunális feladatokra fordítottak, és voltak kevésbé jó részei, melyekkel 
sikerült az ismeretségi körnek jelentős forrásokat adni, másoknak kevesebbet. Jó gondolatnak 
tartja, hogy a lakókörzetben élő választópolgárok számához mérik a forrásokat, illetve akik 
nem  egyéni  körzetekből  jutottak  be  a  testületbe,  azok  is  hozzájuthatnak  bizonyos 
összegekhez. Jónak tartja továbbá, hogy ne csak a körzetekben, hanem máshol élő képviselő 
is mondhasson véleményt a fejlesztésekről. Elmondta, hogy a 11 fős bizottság összetételénél 
figyelembe vették, hogy abba minden képviselő csoport tagjai bekerüljenek. Utalt arra is,  a 
városban fideszes vezetés van, a közgyűlésben és a bizottságokban is szintén fideszes többség 
van, ebből adódóan a végső felelősség is az övék.
A 11 fős bizottság garantálja,  hogy a  képviselői  elképzelések  szervesen kapcsolódjanak a 
város fejlesztési elképzelésihez. Ezekbe a döntésekbe minden képviselői csoportot be lehet 
vonni. A jövőben a bizottságnak egyéb stratégiai tanácsadó feladatai is lehetnek. Javasolta az 
előterjesztés elfogadását. 

Dr. Szakali Erzsébet ismertette, hogy a szabályzat megalkotásánál két Ötv jogszabályhelyre 
voltak tekintettel, melyből az egyik, a 19. § (1) bekezdésében a települési képviselők jogai és 
kötelességei azonosak, a másik a 9. § (3) bekezdése a képviselő testület egyes hatásköreit a 
polgármesterre,  a  bizottságaira,  részönkormányzat  testületére,  kisebbségi  önkormányzat 
testületére ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
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Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 22 fő – 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

118/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak 
Környezeti Kultúrájáért” célprogram lebonyolításának szabályairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 
1. § (6) bekezdésének b.) pontjában,  8.  § (1) bekezdésében biztosított  jogkörében eljárva, 
figyelemmel  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. és Szolnok város 2008. évi 
költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendeletekre, az alábbi határozatot hozza:

1.)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Szolnokiak  Környezeti  Kultúrájáért” 
célprogram lebonyolításának szabályzatát jelen határozat mellékleteként jóváhagyja.

2.)  A  célprogram  megvalósításához  biztosított  források  felhasználásáról  az  erre  a  célra 
létrehozott  munkacsoport  évente  egyszer   –  először  2009-ben  –  tájékoztatót  ad  a 
Közgyűlésnek.
Határidő: a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egy időben
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
A Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

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

118/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott „Szolnokiak Környezeti 
Kultúrájáért” célprogram lebonyolításának szabályzata

1. A program célja
A Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért célprogram a város polgárainak lakókörnyezetében 
jelentkező - a szakfeladati tervezést és lehetőségeket meghaladó - út, járda, park és játszótér 
fenntartási vagy felújítási, valamint városszépítési és környezetrendezési feladatok 
megvalósítása.

2. A célprogram a költségvetés „ágazati feladatok céltartaléka” előirányzata, melynek 
maradványa nem vonható el.
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3. Bevételi források
3.1.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  által  évente  a  költségvetésben  erre  a  célra 
jóváhagyott, az önkormányzati képviselők kezdeményezésére felhasználható előirányzat,
3.2.  természetes  és  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó 
szervezetek önkéntes hozzájárulásai, közérdekű adományai,
3.3. a célprogram előző évi pénzmaradványa.

4.  A  célprogram  forrásainak  pénzügyi  kezelése  az  önkormányzat  költségvetési 
elszámolási  számláján  belül  történik.  Az önkéntes  hozzájárulások,  közérdekű 
adományok befizetése a 11745004-15408930-10200005 számlaszámra teljesíthetők.

5. A felhasználás szabályai
5.1.  A célprogram,  vagy annak  eleme  a  mindenkori  költségvetésben  tervezett  szakfeladat 
megvalósítására nem fordítható.
5.2. A  célprogram  keretében  elvégzendő  feladatokra  bármely  képviselő  javaslatot  tehet, 
melynek során biztosítaniuk kell, hogy az kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatokra - 
a  Műszaki  Igazgatóság  közreműködésével  -  kerüljön  felhasználásra.  Ez  a  korlátozás 
célszerűséget jelent, mellyel sok, kisebb költségigényű, de a lakosság számára fontos feladat 
valósulhat meg.
5.3.  A  célprogramon  belül,  a  köztéri  műalkotások  restaurálására,  létesítésére  biztosított 
források felhasználására a munkacsoport tesz javaslatot.
5.4.  Természetes  és  jogi  személyek,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó 
szervezetek által a célprogram megvalósításához befizetett célzott jellegű hozzájárulásokat, 
adományokat az adományozó által megjelölt célnak megfelelően kell felhasználni.
5.5. A képviselő kezdeményezésére felhasználható előirányzat  és a befizetett  hozzájárulás, 
adomány a szabályzatban meghatározott valamely cél megvalósítására a Közgyűlés döntése 
alapján összevonható.
5.6. Amennyiben a cél megvalósítása tervezést igényel, a tervezés díja a célprogram pénzügyi 
előirányzatát terheli.
5.7.  A felhasználásra  vonatkozó javaslatot  jelen szabályzat  melléklete  szerinti  formában a 
Műszaki Igazgatóságra kell benyújtani.
5.8. A javaslato(ka)t az erre a célra létrehozott munkacsoport értékeli, majd állásfoglalásával 
döntésre a Közgyűlés elé terjeszti.

6. A munkacsoport
6.1. A munkacsoport elnöke: - Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
tagjai: - Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármesterei

- képviselőcsoportok vezetői,  valamint  a képviselőcsoportba 
tartozó további egy-egy fő
- képviselőcsoportba nem tartozó képviselők, azzal, hogy az 
azonos kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
közül egy fő

6.2. A munkacsoport állásfoglalásának kialakításának feltétele, hogy az ülésen a tagok több, 
mint a fele jelen van.
6.3.A képviselői javaslatra vonatkozó állásfoglalását a munkacsoport egyszerű szótöbbséggel 
alakítja ki.
6.4. A munkacsoport üléseit az elnök hívja össze, az ülésekről emlékeztető készül.
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7.  A  közgyűlési  döntés  alapján  történő  pénzügyi  kötelezettségvállalás,  érvényesítés, 
utalványozás, ellenjegyzés rendjénél a hatályos helyi szabályokat kell alkalmazni.

8. A célprogram bevételei a szabályzat 1. pontjában meghatározott célokra használhatók 
fel.

9. A célprogram lebonyolításával összefüggő adminisztrációs - a döntés-előkészítésből és 
a  lebonyolításból  adódó -  feladatokat a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Igazgatósága 
végzi.
9.1.  E  feladatok  elsősorban:  a  választókörzetenként  beérkezett  igények,  javaslatok 
összegyűjtése,  szakmai  szempontból  történő  áttekintése,  a  munkacsoport  számára  történő 
előterjesztése,  a  valamint  a  képviselői  javaslato(ka)t  és  a  munkacsoport  állásfoglalását 
tartalmazó közgyűlési előterjesztés előkészítése.
9.2. Közgyűlési döntés után a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés 
rendjének  megfelelően  gondoskodik  a  célprogram  lebonyolításához  rendelkezésre  álló 
forrásból történő kifizetésekről.
9.3.A  pénzügyi  és  okmányfegyelemnek  megfelelően  bonyolítja  és  választókörzetenként 
nyilvántartja  a célprogrammal  kapcsolatos  pénzforgalmat,  naprakész információt  biztosít  a 
felhasználás alakulásáról.
9.4. Előkészíti a felhasználásról szóló munkacsoport beszámolóját.

„Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért” célprogram lebonyolításának szabályzata 
melléklete

KÉPVISELŐI JAVASLAT

Az „1 Ft naponta” akció feladataira

Képviselő neve: ……………………………………………….

A megvalósítandó feladatokkal érintett választókörzet száma:

A megvalósítandó  feladat (rövid leírással, indoklással, helyszín megjelölésével és becsült 
költséggel): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

A megvalósítás forrása:
a.)  …………………………Ft-,  (a  költségvetésben  biztosított,  naponta  választópolgáronként  és 
választókerületenként 1 Ft támogatásból)
b.)  …………………………..Ft-,  (a  költségvetésben  a  választókerületekben  felvetődött,  a  célprogram 
kereteibe tartozó feladatok megoldására biztosított 300.000 Ft támogatásból)
c.) …………………………..Ft-, (önkéntes hozzájárulásból, közérdekű adományból)

Összesen: ………………….Ft-,
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Szolnok, 2008……………………………..

………………………………….
aláírás

A javaslatról a …../2008.       számú közgyűlési határozatban hozott döntés:

Elfogadva

Elutasítva a következő indok miatt:

34. napirendi pont:
Előterjesztés  az  Intézményszolgálat  költségvetésében  szereplő  karbantartási 
előirányzatok felhasználására

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte a pénzügyi bizottság, amely 
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 21 fő – 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

119/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
az  Intézményszolgálat  költségvetésében  szereplő  karbantartási  előirány-
zatok felhasználására 

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többszörösen 
módosított  1990.  évi  LXV. tv.  8.  §-ában biztosított  jogkörében eljárva  – figyelemmel  az 
5/2008.  (II.25.)  KR.  rendelet  10.  §  4.b.)  bekezdésére  –  az  Intézményszolgálat  költség-
vetésében szereplő karbantartási előirányzatok felhasználására alábbi határozatot hozza: 

1. A Közgyűlés az Intézményszolgálat költségvetésben szereplő karbantartási előirányzatok 
felhasználását  –  a  műszaki  felmérésekkel  is  alátámasztott  szükséglet  megléte  esetén  -  az 
intézmények  által  jelzett  (a  határozat  mellékletében  feltüntetett)  működést  veszélyeztető, 
valamint a balesetveszélyt okozó problémák elhárítására engedélyezi. 

2. A Közgyűlés elrendeli az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire, 
valamint az Intézményszolgálathoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményekre 
vonatkozóan,  az  intézmények  épület  karbantartására,  felújítására  vonatkozó  információk 
frissítését, műszaki állapot felmérését, a meglévő adatok aktualizálását, ebből az elkövetkező 
évek felújítási karbantartási feladatainak tervezését alátámasztó adatbázis létrehozását.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester 
Dr.Szakali Erzsébet jegyző
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Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Intézményszolgálat Vezetője

35. napirendi pont:
Előterjesztés Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, a városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés 
elfogadását.

K é r d é s e k:

Csák László szerint a határozati javaslat ellentmondásokat tartalmaz, ezért nem fogadható el. 
Érdeklődött,  hogy  a  bölcsődei,  óvodai  játszóterek  mikor  kerülnek  felújításra,  hiszen  itt 
folyamatos  állandó használat  van,  ezért  talán fontosabbak, mint  a  város egyéb játszóterei. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a GKM rendelet szerint 2008. december 31-ig kell elvégezni a 
játszótérbontásokat,  a határozati  javaslat  szerint  viszont három évre ütemezi  a város az új 
játszóterek  építését.  Megkérdezte,  hogy  mind  a  32  játszótér  bontása  megtörténik-e  2008. 
december  31-ig,  vagy  csak  három  évre  ütemezetten.  A  pénzügyi  ütemezést  sem  tartja 
elfogadhatónak,  mert  a  határozat  kötelezettséget  vállal  a  végrehajtáshoz  szükséges 
413.493.000,- Ft fedezet  biztosítására,  viszont a mindenkori  költségvetésben évi 50 millió 
forint ütemezést határoz meg. Úgy látja, hogy amennyiben a mellékletben foglalt három évi 
ütemezés és az évi 50 millió forint elfogadásra kerül – ami három év alatt 150 millió forint – 
az a 413 millióhoz képest 270 milliós mínuszt jelent. Amennyiben elfogadásra kerül, hogy 
2008-ban 50 millió forintot használnak fel - az ütemezés szerint a bekerítésre, átépítésre 28 
millió forint van meghatározva, az új építésre 123 millió forint - vajon ebben az évben mi 
minden fog kimaradni az építésből. 

Radócz  Zoltán megkérdezte,  hogy  2008.  december  31-ig  mind  a  32,  előterjesztésben 
szereplő  játszóteret  elbontják-e,  és  milyen  ütemben  gondoskodnak  ezek  pótlásáról. 
Megjegyezte,  hogy az előterjesztés szerint több kérdés is nyitott  marad.  Érdeklődött,  hogy 
valóban kötelező-e ebben az évben minden olyan játszóteret lebontani, amely nem felel meg 
az uniós előírásoknak. 

Pálmai László szerint figyelembe kellene venni a játszóeszközök elkövetkezendő időszakban 
jelentkező  normál  használatú  kopását  és  értékcsökkenését,  ami  a  költségvetésbe  nem lett 
belekalkulálva.

Hegedűs  János válaszában  elmondta,  hogy  Szolnok  57  db  játszóteréből  11  db  eddig 
elkészült. Az előterjesztés a maradékra tartalmaz egy három éves ütemezést, ami nem jelenti 
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azt,  hogy  minden  játszóteret  le  kell  bontani,  csak  azokat  az  eszközöket,  amelyek 
balesetveszélyesek,  melyeket  szakemberek minden évben ellenőriznek.  Ismertette,  hogy az 
összeg nagysága miatt közbeszerzési eljárás lebonyolítására lesz szükség, melynek műszaki 
tartalma megfogalmazásánál figyelembe veszik az aggályokat. Elmondta, hogy szeretnének 
olyan vállalkozást találni, amely a közeli időszakban el tudja végezni a felújításokat, és ezt 
követően  a  város  évente  addig  törlesztené  az  50  millió  forintot,  amíg  erre  szükség  van. 
Közben a játszótereket működtetni szeretnék. Megjegyezte, hogy intenzív játszótérépítésre, 
játékcserékre kerül sor, mely azt is jelenti, hogy a karbantartásra az első időszakban kevesebb 
költséget  kell  tervezni.  Úgy gondolja,  hogy a  10  millió  forintos  nagyságrend  elég  lesz  a 
szükséges  ellenőrzések  és  javítások  elvégzésére.  Elmondta,  hogy  a  bölcsődék  játszóterei 
ebben  az  előterjesztésben  nem szerepelnek,  az  a  későbbiekben  külön  napirendként  fog  a 
Közgyűlés elé kerülni. 

Dr. Sebestyén Ildikó  elmondta,  hogy az előterjesztésben három jól elkülöníthető területre 
vannak  szétválasztva  a  játszóterek.  Az  első  csoportba  tartozók  már  megfelelnek  a 
jogszabályoknak, csak bekerítésük szükséges, a második csoportban lévő játszóterek kisebb 
eszközök pótlásával biztonságosakká tehetőek,  a harmadik csoportnál valóban szükségesek 
bontási  munkálatok,  illetve  teljesen  új  játszótereket  kell  építeni.  Hangsúlyozta,  hogy  a 
közbeszerzési  eljárás kiírása során figyelemmel  kell  lenni  a bontási  és építési  munkálatok 
aszerinti ütemezésére, hogy működőképes játszóterek nélkül ne maradjanak városrészek. A 
tervek szerint három év alatt kell a bekerítést, a szabványosítást és az építést megvalósítani. 
Erre  az  önkormányzat  évi  50  millió  forintot  tud  fordítani,  plusz  10  millió  forintot  a 
karbantartásokra. A közbeszerzés során a város olyan pályázókat,  kivitelezőket vár, akik a 
beruházást ilyen feltételek mellett is végre tudják hajtani. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Ferenczné Teleky Éva megjegyezte, hogy ez egy nagy ívű fejlesztési program. Elmondta, 
hogy a bölcsődék és óvodák játszóudvarának fejlesztését a költségvetés tartalmazza. Erre az 
évre tervezett  első ütemes költségeit,  egyeztették  a Gazdasági  Igazgatósággal,  és  készül  a 
részletes felhasználási javaslat is. Örömét fejezte ki az előterjesztésben szereplő közterületi 
játszóterek felújítása miatt. Kérte, hogy a már korábban teljesen elbontott, 2010-re ütemezett 
Málna utcai játszótér megépítése helyett - az ott élők kérésének megfelelően - a Barátság úton 
alakítsanak ki egy játszóteret. 

Csák  László úgy  látja,  hogy  az  1.  és  2.  kategóriába  sorolt  elképzelések  2008-ban 
megvalósulhatnak, mely közel 34 millió forintba kerül. A 3. kategóriában lévő fejlesztésekre 
12 millió forint áll a költségvetésben rendelkezésre, mely ezzel szemben 123 millió forintba 
kerül.  Értelmezése  szerint  a  közel  110  milliós  hiányt  úgy  próbálják  pótolni,  hogy  egy 
vállalkozó megépíti a 150 millióba kerülő játszótereket 2008-ban, majd a pénzét évi 50 millió 
forintjával kapja meg. Majd a következő 2 évben is ez a rendszer kerül alkalmazásra, ami azt 
jelenti,  hogy 9-10 évre,  évi  50 milliós  kötelezettséget  vállal  az  önkormányzat  a  játszótéri 
program megvalósítására. 
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Dr. Szegedi Károly megemlítette a 3. kategóriánál felsorolt Ady Endre út 18-20. szám alatti, 
és a Várkonyi téri szánkózó dombon lévő játszóteret,  illetve a 2009-es elképzelések között 
szereplő Ispán krt-i játszóteret. Véleménye szerint ezeken a jól kihasznált játszótereken csak 
akkor szabad elbontani az európai szabványnak nem megfelelő, de jó állapotú játékokat, hogy 
ha  azt  azonnal  pótolni  lehet.  Ellenkező  esetben  a  bontások  nagy  felháborodást  fognak 
kiváltani a használók részéről. 

Pálmai László tudomása szerint a játszóterek többsége nem az elmúlt 10 év gyermekvállalási 
szokásai alapján alakultak ki.  Példaként említette a Tabán sarkán átadott  kosárlabdapályát, 
ami  megfelelő  színvonalú,  de sajnos a  közlekedés  nagy része is  itt  zajlik,  ezért  felmerült 
benne,  hogy  a  jogszabályok  tartalmaznak-e  olyan  légszennyezettségi  adatok,  amiket 
figyelembe kell venni egy játszótér kialakításánál. Ezek alapján talán másfajta prioritást kell 
felállítani,  hiszen  a  Várkonyi  téri  dombok  és  az  Ady  Endre  út  sem azokat  az  értékeket 
mutatják már, mint 10 évvel ezelőtt. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy lezárta a vitát.

Hegedűs János elmondta,  hogy csak azok a játékok kerülnek elbontásra,  amire a törvény 
kötelezi  az  önkormányzatot.  Nagyon  fontos  lesz  a  pályázati  kiírásnál  a  műszaki  tartalom 
megfogalmazása, hogy valóban ne maradjon városrész játszótér nélkül.

Szalay Ferenc: Csák László hozzászólására megjegyezte, hogy a város vezetése szeretné, ha 
a program három év alatt  befejeződne.  A törlesztés időtartamát a közbeszerzéstől  függően 
határozzák  meg.  A  számítások  szerint  a  város  8  év  alatt  fizetné  ki  az  összes  játszótér 
felújítását. Dr. Szegedi Károly felvetésével egyetértve ígérte, hogy a jól működő játszóterek 
csak  akkor  kerülnek  lebontásra,  ha  helyette  rögtön  lehet  egy  másikat  építeni.  A 
gyermeklétszám  csökkenésével  valóban  meg  kell  vizsgálni,  hogy  szükség  van-e  minden 
játszótérre, és ott van-e szükség rá, ahol eddig volt. Megjegyezte, hogy a statisztikai mutatók 
szerint  a város óvodás korú gyermekeinek száma nem csökken olyan  mértékben,  mint  az 
idősebb  korosztályé.  Úgy  véli,  figyelni  kell  arra,  hogy  hol,  milyen  játszóterek  kerülnek 
megépítésre, de játszóterekre szükség van a városban. A Tabánnál lévő kosárlabdapályával 
kapcsolatban  elmondta,  hogy nem csak  a  kicsi  gyermekeknek  kell  játszóteret  kialakítani, 
hanem az idősebb gyermekeknek is. A Málna utca helyett a Barátság úton kialakításra kerülő 
játszótérrel  kapcsolatban  kérte  Ferenczné  Teleky  Évát,  hogy  a  Műszaki  Igazgatósággal 
egyeztessen  a  témában.  Kérte  továbbá  a  képviselőket,  hogy  a  játszóterek  építésével, 
fejlesztésével  kapcsolatban  javaslataikat  rövid  határidőn  belül  tegyék  meg  a  Műszaki 
Igazgatóságon. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 22 fő – 18 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
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120/2008. (IV.24.)  sz. közgyűlési határozat
Szolnok város játszótér felújítási és építési programjának végrehajtásáról

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

1. Szolnok Megyei  Jogú Város Közgyűlése a határozat  1.  sz.  mellékletét  képező játszótér 
felújítási  és  építési  programot  és  annak  ütemezését  jóváhagyja,  kötelezettséget  vállal  a 
végrehajtáshoz  szükséges  413.493  ezer  Ft  fedezet  biztosítására,  melyet  a  mindenkori 
költségvetésben évi 50.000 ezer Ft ütemezésben állapít meg.
A játszótér felújítási és építési program végrehajtására vonatkozó közbeszerzési eljárást meg 
kell indítani. 
Határidő: évenként a költségvetési rendelet elfogadása
a közbeszerzési eljárás megindítása: 2008. május 15.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat elfogadásával a közparkok, illetve 
játszóterek felújítási programjának végrehajtásáról, aktualizálásáról szóló 289/2004. (XII.16.) 
sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

3.  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  megépült  játszóterek  üzemeltetésére, 
karbantartására évente 10.000 ezer Ft összegben kötelezettséget vállal, melyet a mindenkori 
költségvetésben állapít meg.
Határidő: évenként a költségvetési rendelet elfogadása
Felelős:     Szalay Ferenc polgármester
Végrehajtásban közreműködik:     
Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
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36. napirendi pont:
Előterjesztés  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő  gazdasági-,  és  közhasznú 
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára 

Szalay  Ferenc kérte  az  ülés  előtt  kiosztott  pontosított  előterjesztést  tárgyalási  alapnak 
tekinteni.  A  felügyelő  bizottságok  az  előterjesztést  véleményezték  és  az  általuk 
megfogalmazott javaslatok beépítésre kerültek. 
A  határozati  javaslat  4.,  5.,  6.  mellékletei  2.3.-as  pontjai  2.  bekezdésében  a  „jutalom” 
kifejezés „prémium”-ra módosul.
Ismertette, hogy a napirendi pontot bizottság nem véleményezte.

K é r d é s e k:

Radócz Zoltán nem értette, hogy az ügyvezetők javadalmazásánál miért tesz arra javaslatot 
az előterjesztő,  hogy ne a Közgyűlés  hagyja azt  jóvá. Az ügyvezetők éves jutalmazásával 
kapcsolatban megkérdezte, hogy mit jelent, hogy jutalom fizetésére csak pozitív folyószámla 
egyenleg esetén kerülhet sor, és mikor pozitív. Érdeklődött továbbá, hogy határozatlan idejű 
munkaviszony  esete  miért  szerepel  a  szabályzatban,  hiszen  minden  ügyvezető  kinevezése 
határozott  időre szól.  A jutalmazással  kapcsolatban  megkérdezte  még,  hogy az ügyvezető 
éves jutalmának meghatározásánál mit jelent a munkaterv elfogadása. 

Csák László megkérdezte, hogy mit jelent az a rész, hogy „felügyelőbizottsági tag, ügyvezető 
felett”, mert szerinte a magyar nyelv szabályai szerint ez azt jelenti, hogy az ügyvezető tagja a 
felügyelő  bizottságnak.  Érdeklődött  még,  hogy  mit  jelent  „az  ügyvezető  éves 
prémium/jutalma”.  Megjegyezte, hogy az ülés előtt kiosztott,  pontosított  előterjesztést nem 
volt ideje összevetni a GT-vel.

Radócz Zoltán megkérdezte, hogy ha éves jutalom hitelből és önkormányzati támogatásból 
nem fizethető,  akkor a közhasznú társaságoknál miből fizetnek jutalmat,  hiszen ezeknek a 
társaságoknak csak közhasznú bevétele, vagy önkormányzati támogatása van. 

Dr. Sebestyén Ildikó válaszában ismertette, hogy a Javadalmazási Szabályzat megalkotására 
az Államháztartási törvény kötelezi az önkormányzatokat, mely a társasághoz kötődik, nem 
pedig  az  ügyvezetőhöz,  vagy  vezető  tisztségviselőkhöz.  Eszerint  a  Javadalmazási 
Szabályzatnak  az  ügyvezető  megbízatásának  idejétől  függetlenül  meg  kell  lennie.  A 
Gazdasági társaságokról szóló törvény lehetőséget ad az ügyvezető határozatlan időre történő 
megválasztására.  Jelenleg  az  önkormányzati  gazdasági  társaságoknál  határozott  idejű 
megbízással  rendelkeznek az ügyvezetők,  ami nem zárja ki,  hogy a jövőben esetleg lehet 
határozatlan  idejű  megbízás,  vagy  munkaviszonyban  lévő  vezető  tisztségviselő  is.  A 
Javadalmazási Szabályzat kiterjed az ügyvezetőkre, a felügyelőbizottsági és az igazgatósági 
tagokra,  valamint  a  cégvezetőkre.  A  Csák  László  által  idézett  mondattal  kapcsolatban 
elmondta,  hogy  a  Szabályzatban  felsorolás  szerepel,  természetesen  a  Gt.  nem  ad  arra 
lehetőséget,  hogy az ügyvezető akár a felügyelőbizottságnak, akár az igazgatóságnak tagja 
legyen. Az említett mondat arról szól, hogy a felügyelőbizottsági tag, az ügyvezető, vagy az 
igazgatóság tagja felett bizonyos esetekben a polgármester gyakorol tulajdonosi jogokat. A 
Javadalmazási szabályzat szükségességével kapcsolatban elmondta még, hogy az elmúlt két 
évben igen jelentős számú döntést hozott a Közgyűlés. Az önkormányzati törvény lehetőséget 
ad  arra,  hogy  a  közgyűlés  bizonyos  hatásköröket  átruházzon  a  bizottságokra,  vagy  a 
polgármesterre. Értelmezése szerint ez a hatáskör-átruházás bizalmi viszonyt is közvetít a két 
szerv felé. 
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A Közgyűlésnek lehetősége van arra,  hogy az átruházott  hatáskörökhöz utasításokat  adjon 
akár  a  bizottság,  akár  a  polgármester  részére.  Jelen  esetben  a  Közgyűlés  a  kinevezés, 
megválasztás,  visszahívás  és  egyéb  kérdések  kivételével,  a  javadalmazással  kapcsolatos 
jogköröket  a  polgármesterre  delegálja,  és  kéri  a  polgármestert,  ha  egy  ilyen  döntést, 
intézkedést hoz, akkor a soron következő Közgyűlésen számoljon be erről. A polgármester ezt 
nem  saját  döntésében,  kontroll  nélkül  teszi,  hiszen  az  Államháztartási  törvény  azt  is 
tartalmazza,  hogy ezeket  az  ügyeket  az  adott  gazdasági  társaság felügyelőbizottságának a 
döntés meghozatala előtt véleményeznie kell. 
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben a Közgyűlés tehermentesítése céljából, taggyűlési 
hatáskörbe  tartozó  döntéseket  a  bizottságok  és  a  polgármester  között  osztotta  meg. 
Konkrétumként  említette  a  gazdasági  társaságok  és  az  önkormányzat  közötti  jogügyletek 
jóváhagyását, ahol az a döntés született, hogy 7 millió forint értékhatárig a polgármester, 25 
millió  Ft  értékhatárig  a  bizottság  jogosult  jóváhagyni,  és  e  felett  a  döntés  Közgyűlési 
hatáskörbe tartozik. A munkatervvel kapcsolatban elmondta, hogy március hónapban döntött 
a  Közgyűlés  a  gazdasági  társaságok  alapító  okiratának  módosításáról,  ahol  az  alapelv  az 
egységesítés  volt.  Némely  társaság  alapító  okiratában  az  üzleti  terv  szerepelt,  némely 
társaságéban nem. A profitorientált társaságok esetében az alapító úgy döntött,  hogy üzleti 
tervet kíván jóváhagyni, a nem profitorientált társaságok, így a közhasznú társaságok esetében 
pedig munkatervet. Ez az ügyvezetők kérésére történt, mellyel a kétfajta gazdasági társaság 
közötti  különbséget  próbálták  megjeleníteni.  Megköszönte  Csák  László  észrevételeit,  és 
elmondta,  hogy  a  magyar  nyelv  szabályai  szerint  valóban  voltak  nem  pontos 
megfogalmazások. A felügyelőbizottságok az előterjesztés véleményezése során javaslatokat 
tettek, melyek átvezetése sajnos nem mindenütt történt meg teljesen szabatosan. Megjegyezte, 
hogy  a  módosításokat  vastag  betűvel  jelölték  az  előterjesztésben,  amennyiben  kérik  ezt 
egyenként felolvassa, és ismerteti. Kiemelte, hogy az anyagban egy jelentős kiegészítés van, 
mely arról szól, hogy a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről a 
soron  következő  Közgyűlést  tájékoztatnia  kell.  Elmondta,  hogy  a  jutalom és  a  prémium 
fizetésével  kapcsolatban  az  előterjesztő  egy  feltételrendszert  próbált  meghatározni. 
Prémiumnál  kitétel,  hogy  teljesítménykövetelmény  kerüljön  célkitűzésre  a  vezető 
tisztségviselők felé, melynek teljesülése esetén fizethető. A jutalom, fogalmából adódóan csak 
egy utólagos,  mért  tevékenység értékelésére  vonatkozhat,  és  kerülhet  kifizetésre  abban az 
esetben, ha azok a feltételek, melyek a Javadalmazási Szabályzatban szerepelnek, teljesülnek. 
A pozitív folyószámla egyenleggel kapcsolatban elmondta, hogy már akkor sem lehet jutalom 
kifizetéséről  beszélni,  ha  a  társaság  folyószámlahitelt  kíván  igénybe  venni  valamilyen 
feladatának finanszírozásához.

Dr. Szakali  Erzsébet elmondta,  hogy jelenleg  149/2004.  (V.26.)  sz.  közgyűlési  határozat 
szabályozza az önkormányzati  tulajdonú gazdálkodó szervezetek Javadalmazási Szabályait, 
melyből  látszik,  hogy  a  különböző  társaságokra  különböző  szabályok  vonatkoznak.  A 
képviselők  kérésére  a  mostani  előterjesztés  egységes  szemlélet  alapján  határozza  meg  a 
Javadalmazási Szabályokat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Csák  László bejelentette,  hogy  mivel  nem  volt  ideje  a  Közgyűlés  alatt  átolvasni  az 
előterjesztést,  nem  tud  ebben  döntést  hozni.  A  SZOLLAK  Kft-vel  kapcsolatban 
pontosításokra tett javaslatot. Így például az első bekezdésben a „SZOLLAK Vagyonkezelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság Társaságok” megnevezésben a „Társaságok” szó elírás, kérte 
törölni.  Kérte  továbbá,  hogy ha a  javadalmazási  szabályzatban  az „Sz” betűt  nagybetűvel 
írják, akkor a „J” is legyen nagy. 
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Ragaszkodik ahhoz, hogy a vastag betűs kitételt a magyar nyelv szabályai szerint használják. 
Amennyiben úgy kezdődik, hogy „A felügyelő bizottsági tag, ügyvezető felett”, az azt jelenti, 
hogy  felügyelő  bizottsági  tag  és  még  ügyvezető  is.  Véleménye  szerint  amennyiben 
felsorolásról van szó, vagy mindkét főnév elé kell határozott névelőt tenni, vagy egyik elé 
sem. Úgy látja, hogy a mondat végén a ragozás sem megfelelő, ezért helyette a következőket 
javasolta: „A felügyelő bizottsági tag és az ügyvezető felett a megválasztás és visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések  megállapítása  és  érvényesítése  kivételével,  valamennyi,  a  tisztség  ellátásához 
kapcsolódó  jogot  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  gyakorolja.”  Hiányolja  az 
anyagból,  hogy a  felügyelőbizottságoknak  és  az  igazgatóságoknak  sem javaslattételi,  sem 
véleményezési joga nincs ezeknél a döntéseknél. A jutalommal kapcsolatban úgy gondolja, 
hogy az előterjesztés nem azt a szemléletet  tükrözi, amit  az Aljegyző Asszony elmondott, 
hiszen azt nem egy üzleti terv elfogadását követően, hanem az éves beszámoló elfogadását 
követően kellene meghatározni. Véleménye szerint ebben a kérdésben nem lehetne egyedül a 
polgármesternek döntenie. 

Radócz  Zoltán nem  emlékszik  olyan  időszakra,  amikor  egy  intézményvezetőnek  a 
kinevezésével együtt nem a Közgyűlés döntötte el a javadalmazását. Elfogadhatatlannak tartja 
az  Aljegyző  Asszony  azon  magyarázatát,  miszerint  ez  a  Közgyűlés  túlterheltsége  miatt 
szükséges.  A  Közgyűlés  a  beszámolók  elfogadásához  kapcsolva  is  tudna  dönteni  a 
jutalmakról  és  a  személyi  alapbérekről.  Véleménye  szerint  ilyen  döntésekben  a 
Közgyűlésnek, mint tulajdonosnak meg kellene tartani a jogkörét. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a vitát lezárta.

Dr.  Sebestyén  Ildikó úgy  gondolja,  hogy  Csák  László  pontosításait  minden  társaság 
Javadalmazási Szabályzatában alkalmazni kell.  A jutalommal kapcsolatban elmondta, hogy 
amennyiben  a  polgármester  elfogadja,  be  lehet  építeni  az  előterjesztésbe,  hogy  az  éves 
beszámoló elfogadását követően kerüljön meghatározásra. A polgármester javadalmazásokkal 
kapcsolatos döntési  körével kapcsolatban újra hivatkozott  az Államháztartási  törvény azon 
rendelkezésére,  mely  kötelező  jelleggel  előírja  a  döntések  meghozatala  előtt  a  felügyelő-
bizottsági  véleményt.  Rámutatott  arra,  hogy  az  egyik  társaság  javadalmazási  szabályzata 
hiányzik  az  előterjesztésből,  azért  mert  a  felügyelő  bizottság  még  nem véleményezte  azt. 
Elmondta,  hogy a jövőben is így lesz, minden döntés előtt  véleményezni  fog a felügyelő- 
bizottság.

Szalay Ferenc befogadta Csák László pontosító megfogalmazásait és azt a javaslatát, hogy a 
jutalom az  éves  beszámolók  elfogadását  követően  kerüljön  megállapításra.  A  jutalmak  a 
felügyelőbizottság  javaslatai  alapján  kerülnek  meghatározásra,  melyre  jutalmazási 
szabályzatot  szükséges  kidolgozni.  Javasolta,  hogy  a  módosításokkal  fogadják  el  az 
előterjesztést. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő  képviselők  száma  20  fő  –  14  igen  szavazattal,  3 
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
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121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági-, és közhasznú 
társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény 95/A. § (5) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1.)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  mellékleteit  képező 
Javadalmazási Szabályzatokat a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a gazdálkodó szervezetek 
vezető tisztségviselőit, hogy a Javadalmazási Szabályzatok letétbe helyezéséről, és az abban 
foglaltak alkalmazásáról - 30 napon belül - gondoskodjanak.

2.)  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzati  tulajdonú  gazdálkodó 
szervezetek  Javadalmazási  Szabályzatainak  megalkotásáról  szóló  149/2004.  (V.27.)  sz. 
közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

3.) A cégvezető,  a  felügyelőbizottsági  tag,  az  ügyvezető,  az  igazgatósági  tag,  valamint  a 
könyvvizsgáló  felett  a   megválasztás,  visszahívás,  összeférhetetlenség  megállapítása  és 
érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni  követelések  megállapítása  és 
érvényesítése kivételével  valamennyi,  – a tisztség ellátásához kapcsolódó  - jogot Szolnok 
Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

4.) Szolnok Megyei jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV. Zrt. cégvezetőjének megbízásáról 
szóló 156/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi.

5.)  Jelen  határozat  javadalmazásra  vonatkozó  rendelkezéseit  2008.  január  1-jétől  kell 
alkalmazni, azzal hogy a polgármesteri hatáskörben hozott intézkedésekről a Közgyűlést, az 
intézkedést követő munkaterv szerinti ülésen folyamatosan tájékoztatni kell.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
 Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
 Szabó István alpolgármester
 Dr. Kállai Mária alpolgármester
 Dr. Szakali Erzsébet jegyző
 Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
 Juhász Gyuláné a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Kht. ügyvezető igazgatója 

Andrási Imre a Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, és a Szolnoki Ipari 
Park  és  Logisztikai  Szolgáltató  Központ  Szolgáltató,  üzemeltető  és  Fejlesztő  Kft. 
ügyvezető igazgatója
Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Kht. 
ügyvezető igazgatója
Farkasházi István a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. ügyvezető igazgatója
Harcsa Béla a Szolnok Televízió Zrt. Cégvezetője
Bakos Róbert a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. Cégvezetője
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121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete

A Városi Művelődési és Zenei Központ Közhasznú Társaság
Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság  ügyvezetője  és  a 
felügyelőbizottság  tagjai javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi  Javadalmazási 
Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

A  felügyelőbizottsági  tag,  és  az  ügyvezető  felett  -  a  megválasztás,  visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések megállapítása és érvényesítése kivételével – valamennyi,  a tisztség ellátásához 
kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya

Jelen  Szabályzat  hatálya  a  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban: 
Alapító)  által  alapított  Városi  Művelődési  és  Zenei  Központ  Közhasznú  Társaság 
ügyvezetőjére és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.

2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről az ügyvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. Az ügyvezető javadalmazása 
 
Az  ügyvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A ügyvezető személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 
A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. Az ügyvezető éves jutalma       

A  jutalom  meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  munkaterv  és  az  éves  beszámoló 
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elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához, vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a  társaság  működési 
formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.

Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 

2.4. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill. 
megszűnése esetén járó juttatások

2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
Az ügyvezető  munkaszerződése  nem tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság ügyvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
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c) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen 
meghatározott mértékben);

d) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a 
jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);

e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 

mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a) Az  ügyvezető  a  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 

adójogszabályoknak  megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsiját  hivatalos  célokra  is 
használhatja,  ebben  az  esetben  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezései  szerinti 
térítésre;

b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  A felügyelőbizottsági tagok díjazása

A  felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
A felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban 
álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével, gazdálkodásával 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
A felügyelőbizottság  tagjait  a  díjazáson  felül  egyéb  juttatás  nem  illeti  meg.   A 
felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a  távolmaradás  okát  a 
felügyelőbizottság  elnökéhez  írásban  nem  jelző  tagok  tiszteletdíja  esetenként  10%-kal 
csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

A 2.3. pontban rögzített jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1., pont a 
megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
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121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 2. melléklete

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és
Sportszervező Szolgáltató Közhasznú Társaság

Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a  Szolnoki  Sportcentrum,  Sportiskola  és  Sportszervező  Szolgáltató  Közhasznú  Társaság 
ügyvezetője  és  a  felügyelőbizottság  tagjai javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi 
Javadalmazási Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

A  felügyelőbizottsági  tag,  és  az  ügyvezető  felett  -  a  megválasztás,  visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések megállapítása és érvényesítése kivételével – valamennyi,  a tisztség ellátásához 
kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya
  
Jelen  Szabályzat  hatálya  a  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban: 
Alapító)  által  alapított  Szolnoki  Sportcentrum,  Sportiskola  és  Sportszervező  Szolgáltató 
Közhasznú Társaság ügyvezetőjére és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.

2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről az ügyvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. Az ügyvezető javadalmazása 
 
Az  ügyvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A ügyvezető személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 
A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. Az ügyvezető éves jutalma       

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  munkaterv  és  az  éves  beszámoló 
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elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához, vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához, szakmai tevékenység eredményéhez, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez, 
tekintettel a társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
 
Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 

2.4. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill. 
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés / illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
Az ügyvezető  munkaszerződése  nem tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság ügyvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
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c)  a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  nyugdíjpénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a  jogszabályokban  adómentesen 
meghatározott mértékben);
d)  a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a 
jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a)  Az  ügyvezető  a  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 
adójogszabályoknak  megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsiját  hivatalos  célokra  is 
használhatja, ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre;
b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  A felügyelőbizottsági tagok díjazása

A  felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
A felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban 
álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével, gazdálkodásával 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
A felügyelőbizottság  tagjait  a  díjazáson  felül  egyéb  juttatás  nem  illeti  meg.   A 
felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a  távolmaradás  okát  a 
felügyelőbizottság  elnökéhez  írásban  nem  jelző  tagok  tiszteletdíja  esetenként  10%-kal 
csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

A 2.3. pontban rögzített jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1., pont a 
megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
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121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 3. melléklete

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok
Közhasznú Társaság

Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság  ügyvezetője  és  a 
felügyelőbizottság  tagjai javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi  Javadalmazási 
Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

A  felügyelőbizottsági  tag,  és  az  ügyvezető  felett  -  a  megválasztás,  visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések megállapítása és érvényesítése kivételével – valamennyi,  a tisztség ellátásához 
kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya
  
Jelen  Szabályzat  hatálya  a  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban: 
Alapító)  által  alapított  „Munkalehetőség  a  Jövőért”  Szolnok  Közhasznú  Társaság 
ügyvezetőjére és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.

2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről az ügyvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. Az ügyvezető javadalmazása 
 
Az  ügyvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A ügyvezető személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 
A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. Az ügyvezető éves jutalma       

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  munkaterv  és  az  éves  beszámoló 
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elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához, vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a  társaság  működési 
formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
 
Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 

2.4. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill.  
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
Az ügyvezető  munkaszerződése  nem tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság ügyvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
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c)  a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  nyugdíjpénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a  jogszabályokban  adómentesen 
meghatározott mértékben);
d)  a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a 
jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a)  Az  ügyvezető  a  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 
adójogszabályoknak  megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsiját  hivatalos  célokra  is 
használhatja, ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre;
b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  A felügyelőbizottsági tagok díjazása

A  felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
A felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban 
álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével, gazdálkodásával 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
A felügyelőbizottság  tagjait  a  díjazáson  felül  egyéb  juttatás  nem  illeti  meg.   A 
felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a  távolmaradás  okát  a 
felügyelőbizottság  elnökéhez  írásban  nem  jelző  tagok  tiszteletdíja  esetenként  10%-kal 
csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

A 2.3. pontban rögzített jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1., pont a 
megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

201



121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 4. melléklete

Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság
Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság cégvezetőjének, az igazgatóság és 
a  felügyelőbizottság  tagjainak  a  javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi  általános 
Javadalmazási Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

A  cégvezető,  a  felügyelőbizottsági  tag,  az  igazgatósági  tag  felett  -  a  megválasztás, 
visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése,  továbbá ezen személyekkel 
szembeni  követelések  megállapítása  és  érvényesítése  kivételével  –  valamennyi,  a  tisztség 
ellátásához kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya
  
Jelen  Szabályzat  hatálya  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban: 
Alapító)  által  alapított  Szolnok  Televízió  Zártkörűen  működő  Részvénytársaság 
cégvezetőjére, valamint az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjaira terjed ki. 

2. A cégvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről a cégvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben a cégvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. A cégvezető javadalmazása 
 
A  cégvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A cégvezető személyi alapbére

A cégvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. A 
személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. A cégvezető éves prémiuma/jutalma        

A prémium meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzlet terv elfogadását követően. 
A  kitűzés  tartalmazza  a  prémium  mértékét,  a  teljesítendő  feladatokat  a  hozzájuk  tartozó 
prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, 
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valamint  a  prémiumelőleg  összegéről  és  a  kifizetésről  szóló  rendelkezéseket.  A prémium 
kiírásáról és kiértékeléséről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 
A prémiumban részesítés feltételeinek igazodniuk kell a társaság gazdasági eredményéhez, 
vagyonához,  a  társaság  által  ellátott  feladat  terjedelméhez,  foglalkoztatottak  létszámához, 
valamint az értékesítés nettó árbevételéhez, tekintettel a társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető prémium összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Prémiumelőleg fizethető a féléves zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére 
a  gazdasági  mutatók  év  közben  történő  alakulásából  következtetni  lehet  és  a  kitűzött 
prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.  A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött 
éves  prémium  50%-a  lehet.  Amennyiben  a  gazdasági  év  végére  az  előírt  feltételek  nem 
teljesültek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni vagy a prémiumelőleg összege 
– visszafizetés  hiányában – a Munka Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: MT.) 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.
 
A  prémiumfeladatok  kiértékelésére  és  az  elszámolására,  az  üzleti  évet  lezáró  mérleg 
elfogadását követően, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult.  

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.)  áll  fenn  az  üzleti  év  végén,  illetve  ha  a  vezető  írásbeli  figyelmeztetésben  részesült. 
Prémium  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból prémium nem fizethető.
 
Prémiumcsökkentő  tényező jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
prémium 20%-ának mértékéig. 

A cégvezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos 
része  számolható  el  a  tárgyévi  mérlegbeszámolót  elfogadó  alapítói  határozat  kiadását 
követően. 

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  üzleti  terv  és  az  éves  beszámoló 
elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a  társaság  működési 
formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az cégvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 
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2.4. A munkaszerződés alapján a cégvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill. 
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az cégvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap,
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

A cégvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés cégvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
A  cégvezető  munkaszerződése  nem  tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság cégvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
c) a munkáltató által a cégvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
d) a munkáltató által a cégvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös 
egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a  jogszabályokban 
adómentesen meghatározott mértékben);
e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a)  A  cégvezető  a  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 
adójogszabályoknak  megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsijának  használata  hivatalos 
célokra is használhatja, ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti 
térítésre;
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b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  Az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok díjazása

Az  igazgatóság  és  a felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok 
Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
Az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás 
mértéke arányban álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
Az  igazgatóság  és  a felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  esetében  a  társaság  éves  üzleti 
tervében  jóváhagyott  bértömeg-növekedési  mértéknek  megfelelő  %-os  mértékű  emelés 
hajtható végre. 
Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait a díjazáson felül egyéb juttatás nem illeti meg. 
Az  igazgatóság  és  a felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a 
távolmaradás okát az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökéhez írásban nem jelző tagok 
tiszteletdíja esetenként 10%-kal csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

2.3. pontban rögzített prémiumra/jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1. 
pont a megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
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121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 5. melléklete

Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, a felügyelőbizottság 
tagjainak  a  javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi  Javadalmazási  Szabályzatot 
(továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

A  felügyelőbizottsági  tag,  és  az  ügyvezető  felett  -  a  megválasztás,  visszahívás, 
összeférhetetlenség  megállapítása  és  érvényesítése,  továbbá  ezen  személyekkel  szembeni 
követelések megállapítása és érvényesítése kivételével – valamennyi,  a tisztség ellátásához 
kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya
  
Jelen Szabályzat hatálya Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Alapító)  a  Szollak  Vagyonkezelő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság ügyvezetőjére,  és  a 
felügyelőbizottság tagjaira terjed ki. 

2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről az ügyvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. Az ügyvezető javadalmazása 
 
Az  ügyvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A ügyvezető személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 
A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. Az ügyvezető éves prémiuma/jutalma       

A prémium meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzlet terv elfogadását követően. 
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A kitűzés  tartalmazza  a  prémium  mértékét,  a  teljesítendő  feladatokat  a  hozzájuk  tartozó 
prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, 
valamint  a  prémiumelőleg  összegéről  és  a  kifizetésről  szóló  rendelkezéseket.  A prémium 
kiírásáról és kiértékeléséről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 
A prémiumban részesítés feltételeinek igazodniuk kell a társaság gazdasági eredményéhez, 
vagyonához,  a  társaság  által  ellátott  feladat  terjedelméhez,  foglalkoztatottak  létszámához, 
valamint az értékesítés nettó árbevételéhez, tekintettel a társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető prémium összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.
Prémiumelőleg fizethető a féléves zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére 
a  gazdasági  mutatók  év  közben  történő  alakulásából  következtetni  lehet  és  a  kitűzött 
prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.  A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött 
éves  prémium  50%-a  lehet.  Amennyiben  a  gazdasági  év  végére  az  előírt  feltételek  nem 
teljesültek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni vagy a prémiumelőleg összege 
– visszafizetés  hiányában – a Munka Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: MT.) 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.
 
A  prémiumfeladatok  kiértékelésére  és  az  elszámolására,  az  üzleti  évet  lezáró  mérleg 
elfogadását követően, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult.  

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Prémium  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból prémium nem fizethető.
 
Prémiumcsökkentő  tényező jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
prémium 20%-ának mértékéig. 

Az ügyvezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos 
része  számolható  el  a  tárgyévi  mérlegbeszámolót  elfogadó  alapítói  határozat  kiadását 
követően. 

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  üzleti  terv  és  az  éves  beszámoló 
elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához, vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a  társaság  működési 
formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.
Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 
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2.4. A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére a munkaviszony megszüntetése, ill. 
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:

0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap,
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés ügyvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
Az ügyvezető  munkaszerződése  nem tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság ügyvezetője jogosult:
2.6.1.

h) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
i) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
j) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 

kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen 
meghatározott mértékben);

k) a  munkáltató  által  az  ügyvezető  javára  munkáltatói  hozzájárulásként  önkéntes 
kölcsönös  egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a 
jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);

l) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
m) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 

mértékben);
n) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
d) A társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak 

megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsijának  használata  hivatalos  célokra  is 
használhatja,  ebben  az  esetben  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezései  szerinti 
térítésre;

e) mobil telefon használatra;
f) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.
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3.  A felügyelőbizottsági tagok díjazása

A felügyelőbizottság  tagjainak  díjazását  megválasztásukkor  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
A felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban 
álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével, gazdálkodásával 
- a foglalkoztatottak létszámával.
 
A felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  esetében  a  társaság  éves  üzleti  tervében  jóváhagyott 
bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő %-os mértékű emelés hajtható végre. 
A felügyelőbizottság  tagjait  a  díjazáson  felül  egyéb  juttatás  nem  illeti  meg.   A 
felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a  távolmaradás  okát  a 
felügyelőbizottság elnökéhez  írásban  nem  jelző  tagok  tiszteletdíja  esetenként  10%-kal 
csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

2.3. pontban rögzített prémiumra/jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1. 
pont a megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

121/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 6. melléklete

Szolnoki Városfejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Javadalmazási Szabályzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kizárólagos és többségi tulajdonú 
gazdasági és közhasznú társaságai vonatkozásában alapítói hatáskörben az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel 
a  Szolnoki  Városfejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  cégvezetőjének,  az 
igazgatóság  és  a  felügyelőbizottság  tagjainak  a  javadalmazásával  kapcsolatosan  az  alábbi 
általános Javadalmazási Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 
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A  cégvezető,  a  felügyelőbizottsági  tag,  az  igazgatósági  tag  felett  -  a  megválasztás, 
visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése,  továbbá ezen személyekkel 
szembeni  követelések  megállapítása  és  érvényesítése  kivételével  –  valamennyi,  a  tisztség 
ellátásához kapcsolódó jogot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1. A Szabályzat hatálya
  
Jelen  Szabályzat  hatálya  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban: 
Alapító)  által  alapított  Szolnoki  Városfejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság 
cégvezetőjére, valamint az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjaira terjed ki. 

2. A cégvezető jogviszonyának létesítése                                  

Az alapító döntése alapján a társaság részéről a cégvezetővel elsődlegesen munkajogviszony 
létesítésére kerül sor. 

Amennyiben a cégvezetői tisztséget megbízási jogviszonyban látják el a jelen szabályzatot a 
4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.1. A cégvezető javadalmazása 
 
A  cégvezető  javadalmazásának  arányosnak  kell  lennie  a  társaság  által  ellátott  feladat 
terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, 
a  társaság  gazdálkodásával,  a  társaság  által  működtetett  önkormányzati  vagyonnal  és  a 
foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások 
mértékéről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 

2.2. A cégvezető személyi alapbére

A cégvezető személyi alapbérét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. A 
személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható.

2.3. A cégvezető éves prémiuma/jutalma        

A prémium meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzlet terv elfogadását követően. 
A  kitűzés  tartalmazza  a  prémium  mértékét,  a  teljesítendő  feladatokat  a  hozzájuk  tartozó 
prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, 
valamint  a  prémiumelőleg  összegéről  és  a  kifizetésről  szóló  rendelkezéseket.  A prémium 
kiírásáról és kiértékeléséről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult dönteni. 
A prémiumban részesítés feltételeinek igazodniuk kell a társaság gazdasági eredményéhez, 
vagyonához,  a  társaság  által  ellátott  feladat  terjedelméhez,  foglalkoztatottak  létszámához, 
valamint az értékesítés nettó árbevételéhez, tekintettel a társaság működési formájára. 

Éves szinten elérhető prémium összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Prémiumelőleg fizethető a féléves zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére 
a  gazdasági  mutatók  év  közben  történő  alakulásából  következtetni  lehet  és  a  kitűzött 
prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.  A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött 
éves  prémium  50%-a  lehet.  Amennyiben  a  gazdasági  év  végére  az  előírt  feltételek  nem 
teljesültek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni vagy a prémiumelőleg összege 
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– visszafizetés  hiányában – a Munka Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII. törvény (a 
továbbiakban: MT.) 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.
 
A  prémiumfeladatok  kiértékelésére  és  az  elszámolására,  az  üzleti  évet  lezáró  mérleg 
elfogadását követően, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult.  

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.)  áll  fenn  az  üzleti  év  végén,  illetve  ha  a  vezető  írásbeli  figyelmeztetésben  részesült. 
Prémium  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból prémium nem fizethető.
 
Prémiumcsökkentő  tényező jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
prémium 20%-ának mértékéig. 

A cégvezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos 
része  számolható  el  a  tárgyévi  mérlegbeszámolót  elfogadó  alapítói  határozat  kiadását 
követően. 

A  jutalom meghatározására  egyedileg  kerülhet  sor  a  üzleti  terv  és  az  éves  beszámoló 
elfogadását  követően.  A  jutalomról  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jogosult 
dönteni. 
A jutalomban  részesítésnek  igazodnia  kell  a  társaság  gazdasági  eredményéhez,  a  társaság 
gazdálkodásához vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak 
létszámához,  valamint  az  értékesítés  nettó  árbevételéhez,  tekintettel  a  társaság  működési 
formájára. 

Éves szinten elérhető jutalom összege legfeljebb az éves alapbér bruttó 50%-a lehet.

Nem fizethető jutalom abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, 
stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az cégvezető írásbeli figyelmeztetésben részesült. 
Jutalom  fizetésére  csak  pozitív  folyószámla  egyenleg  esetén  kerülhet  sor,  hitelből  és 
önkormányzati támogatásból jutalom nem fizethető.
Jutalomcsökkentő  tényező: jogszabály  alapján  vagy  a  tulajdonos  felé  fennálló 
adatszolgáltatási  kötelezettség  nem,  illetve  nem határidőre  történő teljesítése,  a  kifizethető 
jutalom 20%-ának mértékéig. 

2.4. A munkaszerződés alapján a cégvezető részére a munkaviszony megszüntetése,  ill. 
megszűnése esetén járó juttatások
    
2.4.1.  Határozott időtartamú munkaviszony esetén az cégvezetőt az MT. általános szabályai 
szerinti mértékben /88. § (2) bekezdés/ illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a 
munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

2.4.2.  Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén a munkáltató  rendes felmondásakor  a 
felmondási idő legfeljebb az alábbi lehet:
0–1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 2 hónap, 
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 4 hónap,
2-3 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 6 hónap,
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3 évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 8 hónap. 

2.4.3. Végkielégítés

A cégvezetőre a végkielégítés tekintetében az 1992. évi XXII. tv. előírásait kell alkalmazni.

2.5. A kollektív szerződés cégvezetőre történő kiterjesztésének tilalma, illetve feloldása
 
A  cégvezető  munkaszerződése  nem  tartalmazhat  olyan  feltételt,  amely  szerint  a  vezetőt 
„Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg. 

2.6. Költségtérítések és egyéb juttatások 

A társaság cégvezetője jogosult:
2.6.1.

a) étkezési hozzájárulásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
b) üdülési csekkre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
c) a munkáltató által a cégvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetésre (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
d) a munkáltató által a cégvezető javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös 
egészségpénztár(ak)/önsegélyező  pénztár(ak)ba  történő  befizetésre  (a  jogszabályokban 
adómentesen meghatározott mértékben);
e) ajándék utalványra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott mértékben);
f) adómentes iskolakezdési támogatásra (a jogszabályokban adómentesen meghatározott 
mértékben);
g) kedvezményes számítógép, internet használatra.

A  2.6.1.-ben  meghatározott  juttatások  együttes  összegét  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Polgármestere határozza meg.

2.6.2.
a)  A  cégvezető  a  társaság  belső  gépkocsi-használati  szabályzatának  és  a  hatályos 
adójogszabályoknak  megfelelően  saját  tulajdonú  gépkocsijának  használata  hivatalos 
célokra is használhatja, ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti 
térítésre;
b) mobil telefon használatra;
c) kombinált zónás parkoló bérlet megtérítésére.

3.  Az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok díjazása

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását megválasztásukkor a polgármester 
határozza meg az alábbiak figyelembevételével: 
Az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás 
mértéke arányban álljon:
- a munkavégzéssel 
- a felelősség mértékével 
- a gazdálkodó szervezet előző évi gazdasági eredményével 
- a foglalkoztatottak létszámával.
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Az  igazgatóság  és  a felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  esetében  a  társaság  éves  üzleti 
tervében  jóváhagyott  bértömeg-növekedési  mértéknek  megfelelő  %-os  mértékű  emelés 
hajtható végre. 
Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait a díjazáson felül egyéb juttatás nem illeti meg. 
Az  igazgatóság  és  a felügyelőbizottság  üléséről  indokolatlanul  távol  maradó,  és  a 
távolmaradás okát az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökéhez írásban nem jelző tagok 
tiszteletdíja esetenként 10%-kal csökkentve fizethető ki.  
A  társaság  végelszámolása  esetén  a  felügyelőbizottsági  tagok  díjazása  felére  csökken  a 
testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy 
ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatait.

4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai

2.3. pontban rögzített prémiumra/jutalomra vonatkozó szabályok, valamint a 2.5. és a 2.6.1. 
pont a megbízási jogviszonyban nem alkalmazható.  
Személyi alapbéren megbízási díj is értendő.

Szalay Ferenc
Polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

37. napirendi pont:
Előterjesztés  Szolnok  város  körforgalmi  csomópontok  kertészeti  rendezésének 
támogatásával  kapcsolatos  közérdekű  célra  történő  kötelezettségvállalásról  szóló 
megállapodások jóváhagyására 

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  a  pénzügyi  bizottság,  a 
városgazdálkodási bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s e k:

Kerék  Gyula a  kötelezettségvállalási  szerződéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  cégek 
2008. május 10-ig a körforgalmi csomópontok kertészeti  rendezésének az előkészítésre  és 
megvalósításra jelentősebb összeget, illetve 2009-től évenként a fenntartásra kisebb összeget 
utalnak át. Érdeklődött, hogy meddig tart ez, meddig számíthat a város a hozzájárulásra.

Pálmai  László úgy  látja  sikerült  az  önkormányzati  közszolgálati  adót  bevezetni. 
Megkérdezte, hogy 2010-től mi lesz a garancia arra, hogy az átutalt összeg nem fog beépülni 
a közszolgáltatók díjtételeibe. 

Szalay  Ferenc válaszában  hangsúlyozta,  hogy  vannak  olyan  cégek,  melyek  képesek  a 
városért  tenni,  nem  csak  elvenni,  hanem  adni  is.  A  díjmegállapításokkal  kapcsolatban 
megjegyezte,  hogy annak mértékéről  a Közgyűlés  fog dönteni.  Elmondta,  hogy a cégek a 
város érdekében örömmel vállalták fel a segítséget. 
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Hegedűs János ismertette,  hogy a tárgyalási  sorozatban a nagy összegű építéseken volt  a 
hangsúly. Meglátása szerint legalább 2012-ig számíthat a város az évi hozzájárulásokra.

Szalay Ferenc úgy gondolja, hogy ameddig közlekedési csomópontok vannak a városban, 
addig lehet harcolni a hozzájárulásokért. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Pálmai László úgy látja, hogy Szolnokon szinte csak az önkormányzattal kapcsolatban lévő 
vállalkozások  virágzanak,  és  ezek  mernek  hosszútávon  abban  gondolkodni,  hogy a  város 
lakossága érdekében kötelezettségeket vállaljanak. 

Szalay Ferenc lezárva a vitát és felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban csak egy 
cég szűnt meg a városban, a Cukorgyár. Elmondta, hogy a Mondi Papírgyár egy hónappal 
meghosszabbította  a  munkások  szerződését,  mivel  nem biztos,  hogy  megszűnik.  Komoly 
felelősségnek tartja kijelenteni, hogy a város vállalkozásai már nem működnek. Hangsúlyozta, 
hogy  Szolnoknak  8  ezer  vállalkozása  van,  és  több  mint  4  milliárd  forintot  fizetnek  be 
különböző adók címén, mellyel a Megyei Jogú Városok statisztikájában előkelő helyet foglal 
el.  Javasolta,  hogy  Pálmai  László  nézzen  jobban  utána  ezeknek  a  kérdéseknek,  mert 
kijelentése sértő a szolnoki vállalkozók számára, hiszen a város belőlük él, így 80 ezer embert 
segítenek. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 18 fő – 15 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

122/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t 
Szolnok  város  körforgalmi  csomópontok  kertészeti  rendezésének 
támogatásával kapcsolatos közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról 
szóló megállapodások jóváhagyásáról

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

A  Közgyűlés  a  határozat  mellékletét  képező,  Szolnok  város  körforgalmi  csomópontok 
kertészeti  rendezésének  támogatásával  kapcsolatos  közérdekű  célra  történő 
kötelezettségvállalásról  szóló megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza Szalay Ferenc 
polgármestert az aláírásra.
Határidő: 2008. május 5.
Végrehajtásban közreműködik: 
Műszaki Igazgatóság

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatóságai
Gazdasági társaságok vezetői
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122/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Szolnok város körforgalmú csomópont kertészeti rendezése és fenntartásának 
támogatásával kapcsolatos 

közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Adószám:             15408930-2-16
Törzsszám:           408934
Bankszámlaszám: 11745004-15408930
Székhely:              5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviselő:            Szalay Ferenc polgármester (továbbiakban: Kedvezményezett)

másrészről
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Adószám:              11272292-2-16             
Cégjegyzékszám:  Cg. 16-10-001613/1995/VII.31.
Bankszámlaszám:  10404508-45015924-00000000
Székhely:               5000 Szolnok, Vízmű út 1. 
Képviselő:              Kaposvári Kázmér vezérigazgató         
(továbbiakban: Felajánló) 
között az alábbiak szerint: 

I. Bevezető rendelkezések

A Szerződő  Felek  megállapítják,  hogy a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8.  §  (1)  bekezdés  szerint  a  Kedvezményezett  feladata  a  közterületek  fenntartása, 
közösségi tér biztosítása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

II. Megállapodás tárgya

1.  A  Szerződő  Felek  fontosnak  tartják  a  város  körforgalmú  csomópontjainak  kertészeti 
rendezését, szebbé tételét, és a felújított közterületek szakszerű fenntartását, ezen belül:
a) Fák, cserjék, évelőfelületek beültetését ,
b) Zöldterület füvesítését,
c) Virágágyak kialakítását és beültetését
d) Zászlók kihelyezését
e) Éves ápolási munkákat

2. A II. 1. pontban meghatározottak érdekében a Szerződő Felek megállapodnak, hogy 2008. 
december  31-ig és az azt  követő években folyamatosan Szolnok,  Thököly út  körforgalom 
kertészeti rendezését és folyamatos ápolását valósítják meg.

3. A Felajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában és a II. 2. 
pontjában foglaltak előkészítése és megvalósítása érdekében 2008 évben bruttó 8.502.400,- Ft 
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azaz  nyolcmillió-ötszázkettőezer-négyszáz  forint  összeget,  2009  évtől  évente,  az  infláció 
mértékével  növelten  bruttó  1.737.000,- Ft azaz  egymillió-hétszázharminchétezer  forint 
összeget  utal  át  2008.  május  10-ig,  ill.  az  azt  követő  években  tárgyév  április  30-ig  a 
Kedvezményezettnek  az  OTP  Bank  Rt-nél  vezetett  11745004-15408930  számú 
bankszámlájára. 

4.  A  Kedvezményezett  a  II.3  pontban  megjelölt  összegű  kötelezettségvállalást  elfogadja, 
valamint  ezen  megállapodás  aláírásával  igazolja,  hogy  a  közérdekű  célra  történő 
kötelezettségvállalás a város szebbé és élhetőbbé tételét segíti elő.

5. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 
II.1., II.2. és a II. 3. pontokban megjelölt cél megvalósítására használja fel. 

6. A Kedvezményezett köteles a II. 3. pont szerinti célra történő felhasználást igazoló hiteles 
bizonylatokat a beruházás műszaki átadás-átvételét, illetve a feladatok megvalósulását követő 
30 napon belül a Felajánlónak megküldeni.

7. Amennyiben a Kedvezményezett a II. 3. pont szerinti rendelkezésre bocsátott összeget nem 
használja fel,  vagy az nem a megjelölt  célra került  felhasználásra,  illetve a II.  6.  pontban 
meghatározott határidőn belül a felhasználást igazoló hiteles bizonylatokat nem küldi meg a 
Felajánlónak,  köteles  a  kötelezettségvállalás  összegét  az  elszámolási  határidőt  követő  30 
napon belül visszatéríteni a Felajánló részére.

III. Vegyes rendelkezések

1. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 
megállapodások,  értesítések,  nyilatkozatok,  kiegészítések,  módosítások  csak  annyiban 
hatályosak,  amennyiben  azokat  a  felek  írásban  teszik  meg.  Közlés  módja:  ajánlott 
tértivevényes levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és 
aláírt irat.

2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi 
személyek jogosultak:

- Kedvezményezett nevében nyilatkozattételre jogosult:
Szalay Ferenc polgármester
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

- Felajánló nevében nyilatkozattételre jogosult:
Kaposvári Kázmér vezérigazgató
5000 Szolnok, Vízmű út 1.

A jövőben nyilatkozattételre a Kedvezményezett  részéről mindenkor Szolnok Megyei Jogú 
Város  Polgármestere,  a  Felajánló  részéről  a  mindenkori  cégjegyzésre  jogosult  személyek 
jogosultak.

3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a magyar  anyagi  jog, elsődlegesen a 
mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek a 
jelen szerződés alapján esetlegesen keletkező jogvitáikat tárgyalás útján kötelesek rendezni, 
amelynek eredménytelensége esetére ezennel visszavonhatatlanul alávetik magukat a pertárgy 
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értékétől  függően a Szolnok Városi  Bíróság,  ill.  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Bíróság 
kizárólagos illetékességének.

A szerződő felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták.

Szolnok, 2008. április ….

…………………….. …………………………..
Szolnok Megyei Jogú Város Víz- és Csatornaművek

Önkormányzata Koncessziós Zrt.

MEGÁLLAPODÁS

Szolnok város körforgalmú csomópont kertészeti rendezése és fenntartásának 
támogatásával kapcsolatos 

közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Adószám:             15408930-2-16
Törzsszám:           408934
Bankszámlaszám: 11745004-15408930
Székhely:              5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviselő:            Szalay Ferenc polgármester (továbbiakban: Kedvezményezett)

másrészről
Remondis Szolnok Zrt. 
Adószám:              11264783-2-16             
Cégjegyzékszám:  Cg. 16-10-001550 
Bankszámlaszám: 11745004-20569983
Székhely:             5000 Szolnok, József Attila út 85. 
Képviselő:           Deres Szabolcs elnök-igazgató és Polónyi János ügyvezető igazgató       
(továbbiakban: Felajánló) 
között az alábbiak szerint: 

I. Bevezető rendelkezések
A Szerződő  Felek  megállapítják,  hogy a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8.  §  (1)  bekezdés  szerint  a  Kedvezményezett  feladata  a  közterületek  fenntartása, 
közösségi tér biztosítása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

II. Megállapodás tárgya
1.  A  Szerződő  Felek  fontosnak  tartják  a  város  körforgalmú  csomópontjainak  kertészeti 
rendezését, szebbé tételét, és a felújított közterületek szakszerű fenntartását, ezen belül:
a) Virágágyak kialakítását és beültetését
b) Cserjeágyak kialakítását
c) Éves ápolási munkákat
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2. A II. 1. pontban meghatározottak érdekében a Szerződő Felek megállapodnak, hogy 2008. 
december 31-ig és az azt követő években folyamatosan Szolnok, Várkonyi téri körforgalom 
kertészeti rendezését és folyamatos ápolását valósítják meg.

3. A Felajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában és a II. 2. 
pontjában foglaltak előkészítése és megvalósítása érdekében 2008 évben bruttó 2.500.000- Ft 
azaz kettőmillió-ötszázezer forint összeget, 2009 évtől évente, az infláció mértékével növelten 
bruttó 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint összeget utal át 2008. május 10-ig, ill. az azt követő 
években  tárgyév  április  30-ig  a  Kedvezményezettnek  az  OTP  Bank  Rt-nél  vezetett 
11745004-15408930 számú bankszámlájára. 

4.  A  Kedvezményezett  a  II.3  pontban  megjelölt  összegű  kötelezettségvállalást  elfogadja, 
valamint  ezen  megállapodás  aláírásával  igazolja,  hogy  a  közérdekű  célra  történő 
kötelezettségvállalás a város szebbé és élhetőbbé tételét segíti elő.

5. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 
II.1., II.2. és a II. 3. pontokban megjelölt cél megvalósítására használja fel. 

6. A Kedvezményezett köteles a II. 3. pont szerinti célra történő felhasználást igazoló hiteles 
bizonylatokat a beruházás műszaki átadás-átvételét, illetve a feladatok megvalósulását követő 
30 napon belül a Felajánlónak megküldeni.

7. Amennyiben a Kedvezményezett a II. 3. pont szerinti rendelkezésre bocsátott összeget nem 
használja fel,  vagy az nem a megjelölt  célra került  felhasználásra,  illetve a II.  6.  pontban 
meghatározott határidőn belül a felhasználást igazoló hiteles bizonylatokat nem küldi meg a 
Felajánlónak,  köteles  a  kötelezettségvállalás  összegét  az  elszámolási  határidőt  követő  30 
napon belül visszatéríteni a Felajánló részére.

III. Vegyes rendelkezések

1. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 
megállapodások,  értesítések,  nyilatkozatok,  kiegészítések,  módosítások  csak  annyiban 
hatályosak,  amennyiben  azokat  a  felek  írásban  teszik  meg.  Közlés  módja:  ajánlott 
tértivevényes levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és 
aláírt irat.

2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi 
személyek jogosultak:

Kedvezményezett nevében nyilatkozattételre jogosult:
Szalay Ferenc polgármester
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Felajánló nevében nyilatkozattételre jogosult:
Deres Szabolcs elnök-igazgató és Polónyi János ügyvezető igazgató
5000 Szolnok, József Attila út 85.

A jövőben nyilatkozattételre a Kedvezményezett  részéről mindenkor Szolnok Megyei Jogú 
Város  Polgármestere,  a  Felajánló  részéről  a  mindenkori  cégjegyzésre  jogosult  személyek 
jogosultak.

3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.
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4. Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a magyar  anyagi  jog, elsődlegesen a 
mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek a 
jelen szerződés alapján esetlegesen keletkező jogvitáikat tárgyalás útján kötelesek rendezni, 
amelynek eredménytelensége esetére ezennel visszavonhatatlanul alávetik magukat a pertárgy 
értékétől  függően a Szolnok Városi  Bíróság,  ill.  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Bíróság 
kizárólagos illetékességének.

A szerződő felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták.

Szolnok, 2008. április ….

…………………….. …………………………..
Szolnok Megyei Jogú Város Remondis Szolnok Zrt.

Önkormányzata

MEGÁLLAPODÁS

Szolnok város körforgalmú csomópont kertészeti rendezése és fenntartásának 
támogatásával kapcsolatos 

közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Adószám:             15408930-2-16
Törzsszám:           408934
Bankszámlaszám: 11745004-15408930
Székhely:              5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviselő:            Szalay Ferenc polgármester (továbbiakban: Kedvezményezett)

másrészről
ALFA-NOVA KFT 
Adószám:              11450289-2-07
Cégjegyzékszám:  Cg. 0709004392
Bankszámlaszám: 10200218-29212444-00000000
Székhely:               2400 Dunaújváros, Építők útja 1.
Képviselő:             Pomázi Csaba ügyvezető igazgató        
(továbbiakban: Felajánló) 
között az alábbiak szerint: 

I. Bevezető rendelkezések

A Szerződő  Felek  megállapítják,  hogy a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8.  §  (1)  bekezdés  szerint  a  Kedvezményezett  feladata  a  közterületek  fenntartása, 
közösségi tér biztosítása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

II. Megállapodás tárgya

1.  A  Szerződő  Felek  fontosnak  tartják  a  város  körforgalmú  csomópontjainak  kertészeti 
rendezését, szebbé tételét, és a felújított közterületek szakszerű fenntartását, ezen belül:
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a) Virágágyak kialakítását és beültetését
b) Cserjeágyak kialakítását
c) Éves ápolási munkákat

2. A II. 1. pontban meghatározottak érdekében a Szerződő Felek megállapodnak, hogy 2008. 
december 31-ig és az azt követő években folyamatosan Szolnok, Pozsonyi út – Szántó krt-i 
körforgalom kertészeti rendezését és folyamatos ápolását valósítják meg.

3. A Felajánló kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában és a II. 2. 
pontjában foglaltak előkészítése és megvalósítása érdekében 2008 évben bruttó 1.320.000,- Ft 
azaz egymillió-háromszázhúszezer forint összeget, 2009 évtől évente, az inflációval növelten 
bruttó 520.000,- Ft azaz ötszázhúszezer forint összeget utal át 2008. május 10-ig, ill. az azt 
követő években tárgyév április  15-ig a Kedvezményezettnek az OTP Bank Rt-nél vezetett 
11745004-15408930 számú bankszámlájára. 

4.  A  Kedvezményezett  a  II.3  pontban  megjelölt  összegű  kötelezettségvállalást  elfogadja, 
valamint  ezen  megállapodás  aláírásával  igazolja,  hogy  a  közérdekű  célra  történő 
kötelezettségvállalás a város szebbé és élhetőbbé tételét segíti elő.

5. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 
II.1., II.2. és a II. 3. pontokban megjelölt cél megvalósítására használja fel. 

6. A Kedvezményezett köteles a II. 3. pont szerinti célra történő felhasználást igazoló hiteles 
bizonylatokat a feladatok megvalósulását követő 30 napon belül a Felajánlónak megküldeni.

7. Amennyiben a Kedvezményezett a II. 3. pont szerinti rendelkezésre bocsátott összeget nem 
használja fel,  vagy az nem a megjelölt  célra került  felhasználásra,  illetve a II.  6.  pontban 
meghatározott határidőn belül a felhasználást igazoló hiteles bizonylatokat nem küldi meg a 
Felajánlónak,  köteles  a  kötelezettségvállalás  összegét  az  elszámolási  határidőt  követő  30 
napon belül visszatéríteni a Felajánló részére.

III. Vegyes rendelkezések

1. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 
megállapodások,  értesítések,  nyilatkozatok,  kiegészítések,  módosítások  csak  annyiban 
hatályosak,  amennyiben  azokat  a  felek  írásban  teszik  meg.  Közlés  módja:  ajánlott 
tértivevényes levél, illetve – különös tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és 
aláírt irat.

2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre a jelen megállapodás aláírásakor az alábbi 
személyek jogosultak:
- Kedvezményezett nevében nyilatkozattételre jogosult:
Szalay Ferenc polgármester
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
- Felajánló nevében nyilatkozattételre jogosult:
Pomázi Csaba ügyvezető igazgató
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

A jövőben nyilatkozattételre a Kedvezményezett  részéről mindenkor Szolnok Megyei Jogú 
Város  Polgármestere,  a  Felajánló  részéről  a  mindenkori  cégjegyzésre  jogosult  személyek 
jogosultak.
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3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a magyar  anyagi  jog, elsődlegesen a 
mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek a 
jelen szerződés alapján esetlegesen keletkező jogvitáikat tárgyalás útján kötelesek rendezni, 
amelynek eredménytelensége esetére ezennel visszavonhatatlanul alávetik magukat a pertárgy 
értékétől  függően a Szolnok Városi  Bíróság,  ill.  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Bíróság 
kizárólagos illetékességének.

A szerződő felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták.

Szolnok, 2008. április ….

…………………….. …………………………..
Szolnok Megyei Jogú Város ALFA-NOVA Kft.

Önkormányzata

38. napirendi pont:
Előterjesztés  a  Gépipari,  Közlekedési  Szakközép-  és  Szakiskola  részére  történő 
önkormányzati tulajdonú helyiség jelképes ellenértékű bérbeadására

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság és a 
városfejlesztési bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

123/2008. (IV.24. ) sz. közgyűlési  határozat
a  Gépipari,  Közlekedési  Szakközép-  és  Szakiskola  részére  történő 
önkormányzati tulajdonú helyiség jelképes ellenértékű  bérbeadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város 
vagyonáról  és a vagyonnal  való gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló többször módosított 
25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendelet 10. § (6) bekezdése és az önkormányzati tulajdonban lévő 
nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2005. (VII.15.) KR. 
rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:  

1./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2008.  május  01-től  2008.  június  30-ig, 
határozott  időre  bérbe  adja  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonát 
képező  Szolnok,  Besenyszögi  úti  PV  bázis  területén  lévő,  helyszínrajzon  2.  számú 
raktárépületet  a mellékelt  bérleti  szerződés alapján a Gépipari,  Közlekedési Szakközép- és 
Szakiskola  részére,  2.400.-Ft/hó  +  ÁFA bérleti  díj  és  a  közüzemi  költségek  megfizetése, 
valamint a fenntartási költségek viselése mellett. 
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2./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése   felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Szalay Ferenc polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:     
a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti  egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola

123/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

XIX. 16180-        /2008. 

Bérleti szerződés

mely létrejött egyrészről a  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: 
Szalay  Ferenc  polgármester)  Szolnok,  Kossuth  tér  9.sz.  -  mint  bérbeadó  (továbbiakban: 
bérbeadó), másrészről a Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola  (képviseletében: 
Guth  Ferenc  igazgató,  adószám:  15409230-2-16,  statisztikai  azonosító: 
15409230-8022-32216) Szolnok, Baross u. 37. - mint bérlő (továbbiakban: bérlő)  között, a 
Szolnok,  Besenyszögi  úti,  volt  PV  bázis  területén  lévő,  helyszínrajzon  2.  számú 
raktárépület bérletére az alábbi feltételekkel:

1./ Bérleti díj: 2.400.-Ft /hó+ ÁFA.

2./ Jelen bérleti szerződés 2008. május 01-től 2008. június 30-ig, határozott időre szól. 
A bérleti jog értékesítése esetén a bérbeadót elővásárlási jog illeti meg.       

3./  Bérlőt  terheli  a  működéssel,  fenntartással  és  a  karbantartással  kapcsolatos  összes 
kötelezettség. Bérlő vállalja, hogy ezen kötelezettségének rendszeresen, időben eleget tesz. 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a  bérbe adott helyiség karbantartására, felújítására vonatkozóan 
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv-ben foglaltak az irányadók. 

4./ Bérlő az 1.) pontban meghatározott  bérleti  díjat,  2.400.-Ft/hó + ÁFA, azaz Kettőezer-
négyszáz  forint  +  ÁFA  összeget  köteles  havonta  a  bérbeadó  részére  számla  alapján 
megfizetni.  Bérbe adó a  123/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozat alapján állapította 
meg a bérleti díjat.
A bérlőt terheli a helyiség használata során felmerülő közüzemi díjfizetési 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. – 
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által kiállított számla ellenében, a számla kibocsátásának napjától számított 30 napon belül 
indított átutalással köteles megfizetni. 

6./ Bérbeadó képviselője a helyiséget 2008. május 01-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. 

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.  
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, az 1993. évi LXXVIII. tv.-
ben foglaltak, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos 
rendeletei az irányadók.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírták.

S z o l n o k, 2008. „                                    „

………………………… …………………
Bérbeadó bérlő

39. napirendi pont:
Tájékoztató a SZMJV Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  véleményezte  az ellenőrző  albizottság, 
amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s:

Ferenczné  Teleky  Éva elmondta,  hogy  az  előterjesztés  3.  oldalán  a  szabályszerűségi 
ellenőrzések között szerepel, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
tanulók határozatait a szülők és a gondviselők nem minden esetben adják le határidőben az 
intézményekben,  ez  intézményi  oldalon  gondot  jelent,  ilyenkor  keletkezhet  hátralék. 
Érdeklődött, hogy tervezik-e, az előterjesztés felvetése szerint annak vizsgálatát, hogy milyen 
módon és feltételekkel kaphatnák meg a határozatokat közvetlenül az intézmények. 

Dr. Szakali Erzsébet ismertette, hogy a hivatalon belül az érintett osztályok vezetői keresik a 
lehetőséget. Fontos, egyedi eljárásról van szó, és figyelembe kell venni az adatvédelmet. Úgy 
látja,  ha  az  eljárás  kezdetekor  nyilatkozna  a  szülő,  hozzájárulását  követően  nem történne 
adatvédelmi  jogszabály sérelme.  Ígérte,  hogy igyekeznek minél  előbb könnyebbé tenni  az 
intézmények és a szülők számára is a helyeztet. 

H o z z á s z ó l á s:

Ferenczné  Teleky  Éva  megköszönte  a  megoldási  lehetőséget,  hiszen  egymásnak 
ellentmondó  jogi  érdekek  merülnek  fel.  Bízik  benne,  hogy  a  megoldás  a  gyakorlatban 
mindenképpen pozitív lesz az étkezési díjhátralékok kezelésben. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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124/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési   h a t á r o z a t 
a SZMJV Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési  szervek  2007.  évi  összefoglaló  ellenőrzési  jelentéséről  szóló 
tájékoztató elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése g.) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény  92.  §  (10)  bekezdésére,  valamint  a  193/2003.  (XI.26.)  Korm.  rendeletben 
meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza: 

1.)  A  Közgyűlés  megtárgyalta  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  és  az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja. 

2.) A 2008. évben végrehajtásra kerülő ellenőrzésekről a közgyűlésnek folyamatosan, a két 
ülés közötti tájékoztatóban kell számot adni.
Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
Határidő: folyamatos
Végrehajtásban   közreműködik:  
Ellenőrzési 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

40. napirendi pont:
Tájékoztató  az  állattartás  szabályairól  szóló  42/2005.  (XI.10.)  KR.  rendelet  végre-
hajtásának tapasztalatairól 

Szalay  Ferenc ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  véleményezte  a  városgazdálkodási 
bizottság, amely támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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125/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
az  állattartás  szabályairól  szóló  42/2005.  (XI.10.)  KR.  rendelet 
végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról

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

A közgyűlés az állattartás szabályairól szóló 42/2005. (XI.10.) KR. rendelet végrehajtásának 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót  megismerte és elfogadta.

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 Igazgatóságainak vezetői

41. napirendi pont:
Tájékoztató Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2007. évben 
végzett ellenőrzési tapasztalatairól

Szalay Ferenc ismertette, hogy a napirendi pontot véleményezte az oktatási bizottság, amely 
támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

126/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Oktatási  Bizottságának  2007. 
évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztatás elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 23.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  többször  módosított 
31/2002.  (XII.19.)  KR.  sz.  rendelettel  elfogadott  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  8. 
számú mellékletének II/1. pontjában biztosított jogkörében eljárva az Oktatási Bizottság 2007. 
évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
Dr. Kállai Mária alpolgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Szakali Erzsébet jegyző
Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Oktatási Bizottság tagjai
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42. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Szalay Ferenc ismertette, hogy bizottság nem véleményezte az előterjesztést.

K é r d é s :

Csák  László  az  előterjesztés  8.  oldalán  lévő  Szolnok  Televízió  Zrt  struktúra  váltására 
irányuló kiegészítő támogatás végrehajtási koncepciójával kapcsolatban úgy gondolja, ha van 
több lehetőség, akkor nem kellene most megszavazni ezt a struktúrát, hanem meg kell ismerni 
az egyéb lehetőségeket. 
Érdeklődött még, hogy a 11. oldalon lévő, helyi hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyása miért késik. 

Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a szerződés nem érkezett még vissza aláírva, ezért 
van a Jelentésben az az információ, hogy az aláírás folyamatban van. A Szolnok Televízió 
Zrt-vel kapcsolatban ismertette, hogy az előterjesztésben foglaltak arról szólnak, hogy 2008. 
június  30-ig  minden  gazdasági  számítással  a  Közgyűlés  elé  kerül,  hogy  milyen  módon 
szeretné  a  város  vezetése  a  Szolnok Televíziót  új  helyre  költöztetni.  Hangsúlyozta,  hogy 
határidő módosításról van szó.

Csák László megjegyezte, ha nem most történik a költözés vizsgálata, akkor nem praktikus 
szerepeltetni az előterjesztésben, hogy majd mi lesz a vizsgálat.

Szalay Ferenc leszögezte, hogy az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a teljes anyagot és a 
gazdasági számításokat döntésre legkésőbb a júniusi Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Csák  László értelmezése  szerint  ez  az  anyag  eleje,  de  a  teljes  anyagot  és  a  gazdasági 
számításokat  a  Közgyűlés  elé  kell  még  hozni.  Gyakorlatilag  ezzel  felhatalmazzák  a 
polgármestert, hogy ezen az egy területen mozogjon, mert ez a végrehajtás. 

Szalay Ferenc elmondta, hogy a televízió elhelyezésének lehetőségeit saját maga dolgozza ki.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz  Zoltán véleménye  szerint  az  előterjesztés  4.  oldalán  lévő,  végrehajtás  Szolnok 
Megyei  Jogú Város rövid távú városfejlesztési  akció terve 2007-2008. elfogadásáról  című 
határozatban a város nem kezdett még el minden projektet. A városfejlesztési akcióterv 2007 
–2013-ra  gyűjtötte  össze  a  projekteket.  Szeretné,  ha az előterjesztés  értékelése  -  hogy mi 
valósulhat meg, mit lehetett pályázaton elérni, minek az előkészítését lehetett megkezdeni- a 
második félévben, szeptember-október hónapban megtörténne. 

Szalay Ferenc megköszönte az észrevételt és ígérte, hogy a szeptemberi Közgyűlés elé kerül 
egy beszámoló a megvalósulásról. 

Dr.  Szegedi  Károly álláspontja  szerint  a  Szolnok Televízióval  kapcsolatban  Csák László 
képviselő jogosan vetette föl, hogy az előterjesztésből mellőzni kellene a végrehajtás részt, 
ami azzal fejeződik be, hogy az épület megvásárlására előrehaladott tárgyalások folynak. 
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Úgy látja, helyette elég lenne megjegyezni, hogy jelenleg folyik az előkészítése az anyagnak. 
Amennyiben ezt a Közgyűlés elfogadja, akkor az előkészítő munka elfogadásra kerül anélkül, 
hogy  bármelyik  bizottság  megvizsgálta  volna.  Úgy  gondolja,  hogy  a  lejárt  határidejű 
közgyűlési  határozatok végrehajtásáról  szóló napirend szerkezetébe nem fér bele  az,  hogy 
teljesítések közbenső állapotáról szóló jelentést elfogadjanak. Félreérthető.

Szalay Ferenc elmondta, hogy ez gyakorlatilag egy tájékoztatás, felsorolás. Úgy gondolja, 
hogy  a  Közgyűlést  folyamatosan  tájékoztatni  kell  arról,  hogy  éppen  hol  tart  a  televízió. 
Hangsúlyozta,  hogy  a  határidő  a  fontos,  mely  szerint  a  teljes  anyagot  és  a  gazdasági 
számításokat döntésre legkésőbb a júniusi Közgyűlésre kell előterjeszteni. Amennyiben nem 
lenne  elég  információ,  akkor  jogos  lenne  az  a  felvetés,  hogy  vajon  mit  csinált  eddig  a 
televízió. Felhívta a figyelmet arra, hogy az előerjesztés elfogadásával a Közgyűlés nem vállal 
föl semmiféle kötelezettséget.

Dr. Szegedi  Károly fenntartotta  azon véleményét,  hogy lehet,  hogy egész más megoldást 
kellene keresni, mert az előterjesztésben foglaltakat elfogadva úgy tűnik, hogy a Közgyűlés 
jónak tartja az eddig történteket. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy a vitát lezárta.

Dr.  Sebestyén  Ildikó reagálásában  elmondta,  hogy  ez  az  előerjesztés  a  Közgyűlés 
döntéseinek  végrehajtásáról  szóló  tájékoztatás.  A  Szolnok  Televízió  hosszú  távú 
elhelyezésének lehetőségeire vonatkozó javaslat kidolgozására a Közgyűlés 2007. szeptember 
27-én hozott határozatot,  melynek határideje 2008. március 31-e volt. A határidő elteltével 
javaslat nem érkezett, ezért az előterjesztésben tájékoztatást kaptak a Képviselők arról, hogy 
mi történt az eltelt időben, a módosítás pedig mindössze arra vonatkozik, hogy a javaslatot 
2008. június 30-ig kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 

Szalay  Ferenc megjegyezte,  hogy a  júniusi  Közgyűlésen  figyelnek  arra,  hogy ha van  az 
előterjesztettnél jobb javaslat, akkor az legyen a megoldás. 

Szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 18 fő – 14 igen szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

127/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  31/2002.  (XII.19.)  KR. 
rendelet 64. § (6) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
- 192/1998. (IX.10.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
-106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
- 162/2004. (VI.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 247/2005. (IV.28.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- Z-50/2006. (V.25.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
-12/2007. (I.25.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

228



- 52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat
- 166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 189/2007. (VIII.28.) sz. k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t
- 218/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
- 236/2007. (X.25.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 7/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
- 8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
- 10/2008. (I.24.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
- 18/2008. (II.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 20/2008. (II.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 23/2008. (II.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t
- 24/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 26/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 30/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 34/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 37/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat
- 57/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 59/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozata
- 61/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 62/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 66/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
- 68/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 69/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
- 71/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
- 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 
- 78/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozata 
- 87/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozata
- Z-5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat
végrehajtásáról adott jelentéseket tudomásul veszi és elfogadja.

2. Az érintett határozatok közül:
- a 247/2005. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat 1., 2. pontjának határidejéből a „2005. május 1. 
és” szövegrészt,

- a 12/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját,

- a 44/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2., 3. és 6. pontját,

- a 52/2007. (III.29.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjával jóváhagyott ütemterv 15. pontját,

- a 166/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési h a t á r o z a t 1./m./ pontját,

-  a  189/2007. (VIII.28.) sz. közgyűlési  határozat  1/c. pontjából „A munkacsoport  tagjait  a 
polgármester  kéri  fel.  Határidő:  2008. március  31.  Felelős:  Szalay Ferenc polgármester  A 
határozat  végrehajtásban  közreműködik: Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság 
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt, 
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-  a  7/2008.  (I.24.)  sz.  közgyűlési  határozat  II.  pontjából  a  „Határidő:  2008.  március  10. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester Szabó István alpolgármester A határozat végrehajtásában 
közreműködik: Humán  és  Városfejlesztési  Igazgatóság  Koordinálásában  a  Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti egységei” szövegrészt,

- a 10/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozatot,

- a 20/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pontjából a „Felhatalmazza a polgármestert a 
Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására. Felelős: Szalay Ferenc polgármester Határidő: 
2008. március 31.  A végrehajtásban közreműködik:  Humán és Városfejlesztési Igazgatóság 
koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt, 

- a 21/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1./ pontját,

-  a  23/2008.  (II.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából  a  Felelős:  Szalay  Ferenc 
polgármester  Határidő:  2008.  március  20.  A  végrehajtásban  közreműködik: Műszaki 
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,

-  a  24/2008. (II.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  2.  pontjából  a  „Határidő:  2008. március  10. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester Szabó István alpolgármester A határozat végrehajtásában 
közreműködik: Műszaki  Igazgatóság  koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti 
egységei” szövegrészt,

-  a  26/2008.  (II.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  I.  pontjából  a  Határidő:  2008.  március  17. 
Felelős:  Szalay Ferenc polgármester  A határozat végrehajtásában közreműködik:  Humán és 
Városfejlesztési  Igazgatóság  Koordinálásában  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  egységei 
szövegrész, illetve a határozat III. pontját,

-  a  30/2008.  (II.21.)  sz.  közgyűlési  határozat  2.  pontjából  „A  pályázati  felhívás 
megjelentetéséről  gondoskodni  kell.  Felelős:  Szalay  Ferenc,  polgármester  Határidő:  2008. 
március 31. Végrehajtást koordinálja: az Egészségügyi és Szociális Osztály koordinálásában a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,

- a 32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2. számú mellékletét képező Cselekvési Terv 
1./b, 1./c, 2./a, 2./b és 3. pontjait,

- a 34/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1/b. pontját,

- az 59/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat III. pontját,

- a  60/2008. (III.20.) sz. közgyűlési  határozat  2. pontjából a „Határidő: 2008. március 21. 
Felelős:  Szalay Ferenc polgármester  Határozat  végrehajtásában közreműködik:   A Humán 
Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,  

- a 62/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,

- a 66/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját,

- a  68/2008. (III.20.) sz. közgyűlési  határozat 2. pontjából a  Határidő: 2008. március  31. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester  Végrehajtást koordinálja: az Egészségügyi és Szociális 
Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,
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-  a  69/2008.  (III.20.)  sz.  közgyűlési  határozat  3.  pontjából a  Határidő: 2008. március  31. 
Felelős: Szalay Ferenc polgármester  Végrehajtást koordinálja: az Egészségügyi és Szociális 
Osztály koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,

-  a  71/2008.  (III.20.)  sz.  közgyűlési  határozat  5./  pontjából  az  „és  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  feladat-ellátási  megállapodás  aláírására.  A 
feladat  ellátási  szerződés  aláírásának határideje:  2008. március  31.  Felelős: Szalay Ferenc 
polgármester  A  végrehajtásban  közreműködik:  Humán  Igazgatóság  koordinálásában  a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” szövegrészt,

- a 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat  5./ pontját,

- a 78/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 5. pontját,

-  a  87/2008.  (III.20.)  sz.  közgyűlési  határozatból  a  „H  atáridő  :  azonnal  Felelős:  Juhász 
Gyuláné ügyvezető igazgató” szövegrészt,

- a Z-5/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 3. pontját
hatályon kívül helyezi.

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

Határozatok száma: Új határidő:

192/1998. (IX.10.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2008. május 31.

162/2004. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat 4. pont 2008. szeptember 30.

Z-50/2006. (V.25.) sz. közgyűlési határozat 2/b. pont 2009. március 31.

218/2007. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2008. június 30.

236/2007. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. június 30.

8/2008.  (I.24.)  sz.  közgyűlési  határozat  1.  sz. 
melléklete 3/b. pont

2008. december 31.

8/2008. (I.24.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete 
5/c. pont

2008. július 31.

18/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 1. pont 2008. április 30.

37/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat 2008. április 30.

57/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 2. pont 2008. április 30.

61/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat 3. pont 2008. május 21.

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

Csák László a határozati javaslat mellékleteiben szereplő szerződésekkel kapcsolatban tette 
fel a kérdéseit. Érdeklődött, hogy miért nem működik a Kossuth téren a szökőkút, összefügg-e 
a  kövezet  felszedésével.  A  két  Sportcentrum  Kht-vel  kötött  szerződéssel  kapcsolatban 
megkérdezte, hogy miért pont a Sportcentrumra jutott az a feladat, hogy a Kossuth téren havat 
takarítson. Úgy gondolja, hogy többek között erre a feladatra van a Munkalehetőség a Jövőért 
Kht.  Kíváncsi  volt  arra,  hogy  a  Sportcentrum  felkészült-e  a  takarítási  és  lombgyűjtési 
feladatokra, vagy új gépparkot kell beszereznie. Felhívta a figyelmet a Szolnok Televízió Zrt-
vel kötött szerződésre, melynek dátumában a nap nem volt megjelölve. A szerződés szerint a 
Szolnok Televízió Zrt. az Önkormányzattól 82 millió forintot kap a szerződésben megjelölt 
cél megvalósítása érdekében, ahol célként a Zrt. működésének támogatása van megjelölve. 
Tudomása  szerint  a  Televízióval  az  Önkormányzatnak  van  egy  kommunikációs 
megállapodása, a támogatásért elvégzendő feladatokra vonatkozik. Ez a támogatási szerződés 
nincs hatályon kívül helyezve, és meglehetősen szigorú az elszámolási követelménye. Nem 
érti,  hol a kapcsolódási pont a két szerződés között, és hogy működésre az Önkormányzat 
adhat-e kommunikációs megállapodás nélkül támogatást.

Radócz Zoltán  a szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a szerződés 
preambulum  részében  rögzítésre  került,  hogy  „nevezett  eljáráson  2008.  március  4-ei 
ajánlatával elnyerte”. Megkérdezte, hogy milyen eljárásban lett kiválasztva a Sportcentrum 
Kht.  Erre a feladatra ő sem tartja alkalmasnak a Kht-t.  Rámutatott  arra, hogy a szerződés 
szerint  feladatait  2008.  március  10-től  látja  el.  Érdeklődött,  hogy  ha  a  Kossuth  térre 
vonatkozóan  nem  láthatja  el  feladatait,  a  javítások  miatt,  akkor  a  többi  szökőkút 
üzemeltetésében március 10-től már felelős-e, vagy a tevékenységet még nem vette át. 

Szalay Ferenc elmondta, hogy a szökőkutak azért nem működnek, mert a próbaüzem során 
kiderült,  hogy nem jól készítették el.  Megjegyezte,  hogy ha nem a Sportcentrum Kht van 
megbízva az üzemeltetés felelősségével, és képviselője nincs a szerelőaknában, akkor le is 
éghetett volna az egész rendszer. A szökőkút hibáit kijavították, most a tér kövezetén történő 
javítások miatt nem működtetik. A tér üzemeltetésével azért a Sportcentrum Kht-t bízták meg, 
mert  egyéb  üzemeltetési  feladataihoz  kimondottan  kapcsolható,  illetve  a  rendezvények, 
melyek  a  téren  megjelenhetnek  szintén  kapcsolhatóak  a  Sportcentrum  működéséhez. 
Elmondta, hogy a hó eltakarítás munkálataiba a Munkalehetőség a Jövőért Kht munkatársai 
lesznek  bevonva.  A  Sportcentrum  Kht  köti  meg  az  egyéb  szerződéseket  a  különböző 
cégekkel.  A  többi  szökőkút  üzemeltetését  minden  további  nélkül  föl  tudta  vállalni  a 
Sportcentrum Kht.  Úgy véli  kifejezetten  jó,  ha  az  ilyen  feladatokba  minél  több  szolnoki 
érdekeltségű, saját céget von be az önkormányzat, hiszen így például a Kossuth térre fordított 
összegeket a Sportcentrum egyéb feladataira tudja használni. Elmondta, hogy az üzemeltető 
céget természetesen közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani. 
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Dr. Sebestyén Ildikó elmondta, hogy a Szolnok Televízió Zrt-vel a támogatási szerződés egy 
ellenszolgáltatásról,  ellenértékről  és  az  ehhez  kapcsolódó  áfa-ról  szól,  ezért  került  a 
támogatási  szerződés  ezzel  a  tartalommal  megkötésre,  amire  nagyon  szigorú  szabályok 
vonatkoznak. 

H o z z á s z ó l á s o k:

Csák  László felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  Televízióval  kötött  szerződésben 
„működésének támogatására használhatja fel”  kifejezés van rögzítve.  Újra elmondta,  hogy 
erre van egy kommunikációs megállapodás, melyben rögzítésre került, hogy pontosan milyen 
feladatokat lát el. Szívesen fogadta volna a felügyelőbizottság és az igazgatóság véleményét is 
ezzel a szerződéssel kapcsolatban.  Úgy gondolja, hogy a működés nagyon tág keret,  ezt a 
szerződésben pontosítani kellene.

Szabó István visszatérve a Kossuth tér üzemeltetésére elmondta, az volt a cél, hogy a tér 
üzemeltetése mérnökileg egy komplett rendszer legyen, melynek legyen egy felelős gazdája. 
Nem szerették volna öt-hat vállalkozóval az üzemeltetést megoldani. A további szökőkutak 
üzemeltetése,  a  Kossuth  térihez  viszonyítva  nagyon  egyszerű,  ezért  lett  a  szerződés 
kiterjesztve a többi szökőkútra is. 

Szalay Ferenc bejelentette, hogy lezárta a vitát.

Dr.  Sebestyén  Ildikó idézett  a  Szolnok  Televízió  Zrt-vel  kötött  és  Csák  László  által 
hivatkozott  megállapodás  5.  pontjából,  mely szerint  „Az Önkormányzat  a kommunikációs 
együttműködési  program  keretében  évente  rendszeresen  támogatja  a  Szolnok  TV.  ZRT. 
közcélú tevékenységét.  A támogatás  mértékét  költségvetésben határozza meg.”  Rámutatott 
arra, hogy a támogatási szerződés keretében ennek a végrehajtása történt meg. 

Szalay  Ferenc szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy  Szolnok  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 18 fő – 12 igen szavazattal, 3 
ellenszavazat mellett és 3 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

128/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési  h a t á r o z a t
a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  tárgyalásokról  szóló 
tájékoztató elfogadásáról

Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló  2006. évi IV. törvény 
141.  §  (2)  bekezdés  m.)  pontja,  valamint a  Szolnok Megyei  Jogú Város  Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) KR rendelet alapján az alábbi 
határozatot hozza: 

1./ Elfogadja  a  két  ülés  között  tett  fontosabb  intézkedésekről,  tárgyalásokról  szóló 
tájékoztatót.
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2./ Megismerte  és  tudomásul  vette  a  határozat  mellékletét  képező  1-5. sorszámú 
szerződéseket.

3./  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  a  2008-as  költségvetés  terhére  a  Szolnoki  Gyermek-  és 
Ifjúsági Közalapítvány részére 2.450.000- Ft támogatást  nyújt  szerződés alapján a „diákok 
nyári foglalkoztatása önkormányzati ifjúsági feladat” támogatására. 

4./  A  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  2008.  évi  költségvetésében  jóváhagyott  Humán 
szakfeladatok  célelőirányzatai  -  Oktatási  feladatok  –  Kiemelt  oktatási  programok  terhére 
89.526,- Ft támogatást biztosít az Integrált Oktatásért Alapítvány, a Dr. Hegedűs T. András 
Alapítványi Szakiskola, Középiskola, Esti Általános Iskola és Kollégium fenntartója részére. 
Az  összeg  az  önkormányzat  és  az  alapítvány  között  létrejött  Közoktatási  Megállapodás 
szerinti, a 2007/2008-as tanévre eső 445.402,- Ft összegű támogatás 2. része.

5./ Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szolnok  Város  2008  évi  költségvetésében 
jóváhagyott  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  feladatok  támogatása  előirányzat terhére 
1.000.000.-Ft  összegű  támogatásban  részesíti  a   „Szolnok  Város  Közbiztonságáért” 
Közalapítványt.

Értesülnek:  Szalay Ferenc polgármester
  Hegmanné Nemes Sára alpolgármester
  Dr. Kállai Mária alpolgármester
  Szabó István alpolgármester
  Dr. Szakali Erzsébet jegyző
  Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző
  A határozattal érintettek, a Polgármesteri Hivatal igazgatói által
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Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását 
befejezte. Az ülés kezdődött 9,00 órakor, befejeződött  17,14 órakor.

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet 
polgármester jegyző
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Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

a 2008. április 24-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülésre:

Előterjesztés a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulása  Alapító  Okiratának  és  Társulási 
Megállapodásának módosítására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Művelődési és Zenei 
Központ Közhasznú Társaság között megkötendő megállapodás jóváhagyására
Előadó: Szalay Ferenc polgármester

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

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról 
Előadó: Szalay Ferenc polgármester
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Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete

a 2008. április 24-i közgyűlés ülésén  kiosztott anyagok
j e g y z é k e

Nyílt ülésre:

Határozati  javaslat  a  2008. április  24-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  nyílt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Határozati  javaslat  a  2008.  április  24-i  munkaterv  szerinti  közgyűlés  zárt  napirendjeinek, 
sorrendjének jóváhagyásáról 

Határozati javaslat a közgyűlés 2008. I. félévi munkatervének módosításáról

A 2008. április 24-i közgyűlésre pótlólagosan megküldött anyagok jegyzéke

Előterjesztés az  iparosított  technológiával  épült  lakóépületek  energiatakarékos  korszerű-
sítésének, felújításának támogatásáról szóló 9/2008. (III.31.) KR. rendelet módosításáról 

Előterjesztés a  helyi  önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  támogatása  (HÖF  CÉDE) 
pályázati konstrukcióra a Munkácsy úti Óvoda épületének bővítésére pályázat benyújtására és 
az önerő biztosítására

Előterjesztés a  szolnoki  Munkácsy  úti  tagóvoda  2  csoportos  bővítésének  tervezési 
programjára

Napirend előtt benyújtott kérdések: Dr.Nagy Rózsa, Kerék Gyula, Tasnádi Zoltán, Dr.Füle 
István, Bagdi Sándorné, Bozsányi István, Ferenczné Teleky Éva, Palla Béla, Vörös Ádám, 
Bánóczy Lajos, Dr.Szegedi Károly, Csák László

Kiegészítés  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet 
megalkotására vonatkozó előterjesztéshez

Pontosított  előterjesztés  az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő  gazdasági-,  és 
közhasznú társaságok javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatára 

Kiegészítés  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletében kiírt könyvtári állománygyarapító 
pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önerő biztosítására irányuló előterjesztéshez

Módosított  előterjesztés  a  hirdető  berendezések  és  hirdetmények  elhelyezésének,  közzé-
tételének szabályozásáról és engedélyezéséről szóló rendelet megalkotására

Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2007. évi egyszerűsített  éves költségvetési beszámoló 
könyvvizsgálatáról
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Független  Könyvvizsgálói  Jelentés  a  2007.  évi  zárszámadási  rendelet-tervezet  felül-
vizsgálatáról
Szolnok Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves 
beszámoló jóváhagyásáról szóló előterjesztéshez a módosított 

- 5. sz., 
- 5/a. sz., 
- 6/b. sz. mellékletek 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés módosított 2. sz. melléklete

Szakvélemény (Magyar  Művelődési  Intézet  és Képzőművészeti  Lektorátus)  a Rotary Club 
Szolnok  által  megvalósítandó  „Szolnok  1585”  című  térplasztika  Kossuth  téren  történő 
felállítására vonatkozó előterjesztéshez

Zárt ülésen:

Határozati javaslat a Szolnoki Ipari Park Kft. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról és 
új tagjának megbízásáról
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	V. telephely
	Nagykörű
	Hunyadfalva
	III. telephely
	Kőtelek
	II. telephely
	Tiszasüly
	         Humán Szolgáltató Központja
	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv) 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § /3/ - /4/ bekezdésében, valamint az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet előírásaira - a közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 
	1. § 

	Rendelet célja, hogy Szolnok város közterületeinek rendeltetéstől eltérő használata és a zöldterületek használata szabályozott módon az állampolgárok érdekében úgy valósuljon meg, hogy az mások és a város érdekeit ne sértse, továbbá segítse elő a közterületek rendjének és tisztaságának fokozott biztosítását. 
	2. § 

	(1) A rendelet területi hatálya Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.
	(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed. 
	(3) Az Étv. 2. § 13.) pontja alapján a rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szolnok városban közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A rendelet tárgyi hatálya továbbá kiterjed minden Szolnok város belterületén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező közhasználatú zöldterületre.
	(4) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület használati engedély alapján lehet. A közterület használati engedélyt a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága látja el. A kérelem önkormányzati hatósági ügyként kerül elbírálásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai alapján.
	(5) A polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezést a közgyűlés bírálja el. 
	(6) a) A nem állami, vagy Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi földrészletek illetőleg építmények (épületárkádok alatti járdák, alul- és felüljárók kerítéssel le nem határolható ingatlanrészek) közhasználatra átadott részei csak rendeltetésüknek megfelelően e rendelet szabályainak alkalmazásával használhatók. 
	b) Az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározott közterületen túl minden egyéb ingatlant, és ingatlanrészt csak abban az esetben lehet rendeltetéstől eltérő módon használni - e rendeletben szabályozottak szerint - ha az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat között külön szerződés jön létre az ingatlannak, illetve az ingatlan meghatározott részének közhasználat céljára történő átadásáról. A közhasználatra külön szerződéssel átadott területre - kérelemre, a tulajdonos hozzájárulása alapján - e rendelet szabályai szerint a polgármester ad közterület-használati engedélyt. 
	c) Az ingatlanoknak, illetve ingatlanrészeknek a közhasználat céljára történő átadásáról kötendő szerződés mintája e rendelet 4. számú melléklete.
	(7) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közúthálózatba tartozó helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezései az irányadóak. A helyi közút igénybevételéért díjat kell fizetni. Az igénybe venni kívánt terület első elfoglalt m2-e után 2.000,- Ft-ot kell fizetni  (alapdíj), majd az ezt követő további területen, illetve az első elfoglalt m2 területen is az alapdíjon kívül fizetendő díj összegét a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell megállapítani. Nem kell díjat fizetni az önkormányzat érdekében végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez, rendezvényhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.
	3. § 

	(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, illetve közterület-használati engedély köteles:
	a) Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, melyek üzleti tevékenységgel kapcsolatosak) 
	b) Árusító és szórakoztató automata 
	c) Alkalmi és mozgó árusítóhely 
	d) Vendéglátó-ipari előkert, terasz, sörsátor 
	e) Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, fenyőfa) 
	f) Üzlet előtti saját termék árusítása 
	g) Közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, védőtető, előtető, szezonális jelleggel ernyőszerkezet 
	h) Kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig) 
	i) Vásár, alkalmi vásár (max. 2 napig) 
	j) Mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi 
	k) Sport és kulturális rendezvény 
	l) Film, televízió, video és hangfelvétel készítéshez 1 óránál hosszabb ideig tartó közterület igénybevétele 
	m) Lakásfelújítással, egyéb építkezéssel kapcsolatos gépek, építőanyag, felvonulási létesítmények, anyagtárolás, - konténer -, állvány elhelyezés 
	n) Gépjárművezetéssel kapcsolatos tanpálya 
	o) Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként 
	p) Teher- és különleges gépjárművek és ezek vontatványainak elhelyezése (gépjárművenként, vontatványonként) max.: 14 napig
	q) Kerékpár, motorkerékpár tárolóeszköz kihelyezése 
	r) a közúti forgalomból kivont gépjármű tárolására max: 3 hónap
	s) postaláda,
	t) telefonfülke,
	u) települési szilárd hulladék gyűjtőedény tartós elhelyezése (a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 49/2005. (X.28.) KR. rendelet 11. § (1) és (2) bekezdés).
	(2) A közterület-használati engedély időtartama maximum 1 év lehet. A közterület-használati engedély új kérelemre meghosszabbítható. 
	4. § 

	Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 
	a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez. 
	b) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza. 
	5. § 

	(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet használni kívánja. Az erre irányuló kérelmet alkalmi árusítás esetén a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal, egyéb esetben legalább 30 nappal kell benyújtani a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságára.
	(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedélyt az építtetőnek kell kérnie. 
	(3) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek ( 3. számú melléklet ) tartalmaznia kell: 
	a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) - helyének címét, adószámát, 
	b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
	c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
	d) az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy nevét, címét. 
	(4) A kérelemhez csatolni kell: 
	a) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy azok hiteles másolatát, 
	b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat hiteles másolatát, 
	c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát, 
	d) rendezvény esetében ÁNTSZ engedélyt, zajszint-határérték meghatározásról határozatot, VOLÁN, Rendőrség és Tűzoltóság hozzájárulását,
	e) a terület helyreállítására, takarítására vonatkozó nyilatkozat, vagy szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása, szennyeződése várható, 
	f) ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos; 3 példányos helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével, 100 m2-nél nagyobb terület igénybevétele esetén organizációs tervet, 
	g) a tulajdonos hozzájárulását a 2. § /6/ bekezdés b) pontja szerinti esetben, 
	h) jogszabály szerint kötelező szakhatósági hozzájárulásokat,
	6. § 

	(1) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképre és műemlékvédelemre, továbbá a köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához kiadott a szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is. 
	(2) A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki, vagy más szempontból védett területen közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. autóbuszvárakozó-fülke létesítése, építési munka végzése), kivéve vendéglátó-ipari előkert, terasz. 
	7. § 

	(1) A közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a vonatkozó jogszabályok szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek ezt lehetővé teszik. 
	(2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdésben foglaltakat. 
	(3) Az engedély a megjelölt határidő utolsó napján érvényét veszti. A hosszabbítást 15 nappal az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kell megkérni. A meghatározott időre történő szüneteltetést 15 nappal előbb írásban be kell jelenteni. 
	Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadásával a 2. § /4/ bekezdésben szereplő szervnek írásban bejelenteni. 
	(4) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz eleget. 
	Az engedélyt akkor is vissza kell vonni, ha a 2. § /6/ bekezdés b) pontjában szereplő külön szerződés érvényét veszti, vagy a tulajdonos a hozzájárulását visszavonja. 
	(5) A közterületet az érvényes határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől meg kell tisztítani. 
	A helyreállítást be kell jelenteni és a területet a helyszínen a 2. § /4/ bekezdésben meghatározott szerv képviselőjének vagy a közterület-felügyeletnek át kell adni. 
	(6) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, egészségvédelmi és környezetvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. 
	(7) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben - szükség szerint- elő kell írni a közterület felőli városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését. 
	8. § 

	I. Nem adható közterület-használati engedély: 
	(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező tevékenység gyakorlására. 
	(2) Szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve, vendéglátó-ipari egységek közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire, 
	(3) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra. 
	(4) Sátorgarázs létesítésére. 
	(5) Göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik. 
	(6) Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, árusítására. 
	(7) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására. 
	(8) Olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozza. 
	(9) Ha az engedélyes nem tett eleget díjfizetési kötelezettségének, amíg tartozását nem rendezi. 
	(10) Roncs jármű közterületen történő tárolására.
	9. § 

	(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. 
	(2) Az igénybe venni kívánt terület első elfoglalt m2-e után 2.000,- Ft-ot kell fizetni (alapdíj), majd az ezt követő további területen, illetve az első elfoglalt m2 területen is az alapdíjon kívül fizetendő díj mértékét (továbbiakban együtt közterület használati díj) az 1. sz. melléklet szerint kell megállapítani. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.
	(3) Amennyiben a közterület rendeltetéstől eltérő használata fizető parkolóhely igénybevételével valósul meg, úgy a közterület használati díj mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az adott díjzónára vonatkozó kieső parkoló díj bevételét is. Ezen összeget az igénybevevőnek kell megfizetni. A kiesés mértékét 50%-os kihasználtsággal kell figyelembe venni.
	(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
	(5) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter, továbbá minden fél hónapnál hosszabb időszak egésznek, 1-2 hetes időszak fél hónapnak számít.
	(6) A közterület-használati díj teljes összegét az engedély átvételét követő 15 napon belül kell befizetni csekken, vagy átutalással a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára. 15 napnál rövidebb idejű közterület-foglalás esetén engedélyes köteles a közterület használati díjat az engedély megadásával egy időben megfizetni.
	(7) Ha az engedélyes a közterület-használatot az engedély egyidejű visszaadásával megszünteti, részére a közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. 
	(8) Mentes a közterület-használati díj, fizetése alól: 
	a) a közterület tulajdonosának érdekében végzett rendeltetéstől eltérő közterület használata, 
	b) a tulajdonossal kötött megállapodással közterületként funkcionáló területek rendeltetéstől eltérő hasznosítása. 
	10. § 

	(1) Az engedélyes a közterületet az engedély szerint köteles használni.
	(2) Amennyiben a közterület-használati engedély beszerzése a rendelet 3. § (1) bekezdés r) pontja alapján kötelező, az engedély nélküli, illetve az engedélytől eltérő használattal kapcsolatos eljárást a helyi közutakon és közterületen engedély nélkül tárolt járművek elszállításának szabályairól szóló 43/2005. (XI.10.) KR.  rendelet szabályozza.
	11. §

	A közterület-használati engedélyt közérdekből az engedélyező bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a befizetett közterület-használati díjat a közterület-használati engedély megszűnésének időpontjától visszatéríti.
	12. § 
	A közhasználatú zöldterületek 

	A rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező minden: - közterületnek minősülő közpark, - pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő
	- lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbteleknek közkert (játszó-, pihenőkert, stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, 
	 - közutat, járdát szegélyező, illetőleg közúti forgalmat irányító, vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület, 
	 - utcai fasor, 
	 - játszótér, 
	 - pormentesített sétány, gyöngykavics murvás terület, valamint 
	 - azok a területek, amelyeken a fásítás, vagy parkosítás már megkezdődött. 
	13. §
	Zöldterületek létesítése 

	(1) Közhasználatú zöldterületet létesíteni csak a jegyző által engedélyezett terv alapján lehet. 
	(2) A lakosság által létesített utcai előkertek és fák gondozása, fenntartása a létesítő feladata. 
	(3) Az a tulajdonos vagy vagyonkezelő (a továbbiakban: tulajdonos), aki a közterületen lévő fát ki akarja vágni, e szándékát köteles - a kivágás tervezett időpontját megelőzően harminc nappal - az önkormányzat jegyzőjének előzetesen bejelenteni.
	14. § 
	Zöldterületek fenntartása 

	(1) Szolnok Megyei Jogú Város közhasználatú zöldterületeinek fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. 
	(2) A közutak tartozékát képező fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását a közút fenntartója látja el. 
	(3) A közhasználatú zöldterületek megóvása szempontjából kiemelt területek: Kossuth tér, Hild tér és környéke, Tiszaliget, Tiszaparti sétány, Verseghy park, Tiszapark, Várkonyi tér, Jubileum tér és környéke, Zagyvaparti sétány. 
	(4) A (3) bekezdésében meghatározott területeken lévő díszburkolatra járművel ráhajtani tilos.
	15. § 
	Zöldterületek használata 

	(1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérülése nélkül - mindenki ingyenesen használhatja. 
	(2) A közhasználatú zöldterületek rendeltetésétől eltérő használatát (külön engedélyben) a polgármester engedélyezheti (rendezvény, vásár, stb.), az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 
	(3) A közhasználatú zöldterületet, építkezés céljából igénybe vevőnek kötelessége az építés során megmaradó fák, cserjék és zöldterületek védelme. 
	(4) Ha a közhasználatú zöldterület: - engedélyezett - rendeltetéstől eltérő használata folytán a rajta lévő növényzet, építmények, berendezések, vagy felszerelések károsodása, megsemmisülése esetén a jogosított saját maga, vagy megbízottja útján köteles a pótlásról, illetve a helyreállításról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor köteles a pótlás költségeit megtéríteni. 
	(5) A térítés összege: a megsemmisült növényzet és tárgyak bekerülési költsége, az ültetés költsége és a beállítási időben felmerülő (fáknál 5 év, cserjéknél 3 év, füves terület esetén 1 év) fenntartás költségei. 
	(6) A növényzet pótlása során minden kivágott 
	a) fa 50 centiméter magasságban mért törzskerületének megfelelő fát vagy fákat kell telepíteni,
	b) cserje helyett legalább két darab cserjét kell ültetni,
	c) egyéb növényzet pótlásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - jegyző előírásai szerint kell gondoskodni [21/1992. (I. 28) Korm. r. 8. §]
	(7) A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni.
	16. § 
	 Zöldterületen tiltott tevékenységek 

	A közhasználatú zöldterületen tilos: 
	a) szemetelés, 
	b) olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, mely mások nyugalmát, pihenését zavarja (pihenőhelyeken, kisgyermekek részére fenntartott helyeken labdázni, este 21,00 óra után hangoskodni, lármázni), 
	c) kerti építmények, berendezések rongálása, rendeltetéstől eltérő használata, utakon, tereken a forgalom akadályozása, 
	d) virágok, egyéb növények szedése, csonkítása, fákon hirdetés kifüggesztése, fák kitörése, 
	e) járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni, 
	f) 14 éven aluli gyermekek részére készült labdapályákat, játszótereket és azok felszerelését felnőtteknek használni, 
	g) síkosság-mentesítési keveréket, vagy azzal leszórt havat zöldterületre felrakni, 
	h) zöldterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő célra használni (árusítani, felbontani, építési törmeléket kirakni, stb.), 
	i) a zöldterületre állatot engedni, kivéve az erre kijelölt területet, melyet külön önkormányzati rendelet határoz meg. 
	17. § 

	E rendelet alkalmazása szempontjából: 
	a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése, 
	b) helyi közút: az út és műtárgyai valamint tartozékai, 
	c) alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap) általában rendezvénnyel összekötött árusítás, 
	d) árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény, mely a talajjal nincs egybeépítve, 
	e) idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra - maximum 5 hónapi időtartamra - szóló kereskedelmi tevékenység (pl. fagylalt-árusítás),
	f) alkalmi és mozgóárusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal 1-30 napig tartó mobil, nem hordozható berendezésekről történő közterületi árusítás, 
	g) közterületen árusítható termékek (ha a kereskedő üzlettel nem rendelkezik): 
	Napilap és hetilap, folyóirat, könyv
	Levelezőlap
	Virág
	Léggömb
	Zöldség, gyümölcs
	Pattogatott kukorica
	Főtt kukorica
	Sült gesztenye
	Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró
	Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka
	Fagylalt, jégkrém
	Ásványvíz, üdítőital, kávé OÉTI engedéllyel
	h) szervezett rendezvény: maximum 1-2 napos ünnepekhez, vagy alkalmakhoz kapcsolódó rendezvény. 
	i) belváros: Szolnok város belterületi részének Zagyva folyó jobb partja- Tiszaparti sétány- Mártírok út- Indóház út József Attila út- Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs. - Rékasi úti felüljáró közötti szakasz- Szántó krt.- Csokonai út - északi vasútvonal által körülhatárolt területe 
	j) forgalomból kivont jármű: hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, baleset folytán alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra és a közúti közlekedésben való részvételre, valamint a közúti közlekedésre alkalmas, és hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amelyet a tulajdonos bármely okból közterületen legalább 3 hónapot meghaladóan tárol, hogy azzal a forgalomban nem vesz részt
	k) roncs jármű: minden olyan dolog, amely rendeltetését tekintve a közúti közlekedésben való részvétel célját szolgálta és amely látható állapotát tekintve a forgalomba helyezésre alkalmatlan, javítása gazdaságosan nem végezhető el, függetlenül attól, hogy hatósági jelzéssel rendelkezik, vagy nem.
	 18. § 

	(1) Aki e rendelet:
	a) 3. § (1) bekezdésében,
	b) 7. § (5) bekezdésében,
	c) 10. § (1) bekezdésében,
	d) 14 § (4) bekezdésében,
	e) 16. §-ában,
	foglalt rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el - amennyiben cselekmény nem minősül  törvényben vagy Korm. rendeletben meghatározott egyéb szabálysértésnek - és   30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
	(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.
	19. § 

	(1) Jelen rendelet 2008. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
	(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a plakátok, hirdetések, falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló 38/2003. (XI.7.) KR. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 33/2005. (X.6.) KR., 12/2006. (III.2.) KR., 50/2006. (XII.20.) KR. Rendelet hatályát veszti.  
	Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésén. 
	13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 1. sz. melléklete 
	13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 3. sz. melléklete 
	13/2008. (IV.28.) KR. rendelet 4. sz. melléklete 

	1. §
	2. §
	3. §
	4. §
	(1) A város területe e rendelet alkalmazása szempontjából 2 reklám körzetre oszlik az 1.sz. mellékletben meghatározottak szerint. 
	(2) A hirdetmény közzétevője köteles a közterület használatáért közterület-használati díjat fizetni a közterület-hasznosító szervezetnek. A díjfizetés egységes alapja a hasznos reklámfelület mérete. Közterület használatnak minősül az is, ha a nem közterületi ingatlan telekhatárán lévő felépítményre kihelyezett, annak (fal)síkjától kinyúló reklámhordozó függőleges vetülete a közterületre esik. 
	(3) Az egyes reklám körzetekhez kapcsolódó közterület-használati díjtételeket és a helyi közút igénybevételéért fizetendő díjat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
	6. §
	8. §
	9. §
	10. §
	11. §
	12. §
	13. §
	(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az épített környezet alakításáról és védelméről Eljárási rendelkezések szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai az irányadók.
	K É R E L E M




	VIII.
	A kötelezettségvállalás és a kiadmányozás rendje
	Vagyoni viszonyok
	Egységes díjszabás
	Mérték
	Mérték
	Mérték
	Végrehajtásban közreműködik:
	Humán Igazgatóság

	a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevé-kenység,
	b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
	c) tudományos tevékenység, kutatás,
	d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
	e) kulturális tevékenység,
	f) kulturális örökség megóvása,
	g) műemlékvédelem,
	h) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
	i) emberi és állampolgári jogok védelme,
	j) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
	k) euro-atlanti integráció elősegítése.
	I. A közhasznú tevékenységhez tartozó szolgáltatási díjak 2008. január 1-től december 31-ig.
	1.) Szervezési díjak


	a.) Vetélkedők, táborok nevezési díja:
	10.000 – 30.000,- Ft/alkalom
	Cselekvési Terv
	2008-2009. ÉVRE
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „SZOLNOK HAZAVÁR PROGRAM” végrehajtásához
	Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 1. § (6) bekezdésének b.) pontjában, 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 31/2002. (XII.19.) KR. és Szolnok város 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) KR. rendeletekre, az alábbi határozatot hozza:
	Határidő: a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egy időben
	Felelős: Szalay Ferenc polgármester
	118/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat melléklete

	1. A program célja
	2. A célprogram a költségvetés „ágazati feladatok céltartaléka” előirányzata, melynek maradványa nem vonható el.

	3. Bevételi források
	3.1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által évente a költségvetésben erre a célra jóváhagyott, az önkormányzati képviselők kezdeményezésére felhasználható előirányzat,
	3.2. természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek önkéntes hozzájárulásai, közérdekű adományai,
	3.3. a célprogram előző évi pénzmaradványa.
	4. A célprogram forrásainak pénzügyi kezelése az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján belül történik. Az önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok befizetése a 11745004-15408930-10200005 számlaszámra teljesíthetők.
	5. A felhasználás szabályai
	5.2. A célprogram keretében elvégzendő feladatokra bármely képviselő javaslatot tehet, melynek során biztosítaniuk kell, hogy az kizárólag az 1. pontban meghatározott feladatokra - a Műszaki Igazgatóság közreműködésével - kerüljön felhasználásra. Ez a korlátozás célszerűséget jelent, mellyel sok, kisebb költségigényű, de a lakosság számára fontos feladat valósulhat meg.
	5.4. Természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek által a célprogram megvalósításához befizetett célzott jellegű hozzájárulásokat, adományokat az adományozó által megjelölt célnak megfelelően kell felhasználni.
	5.5. A képviselő kezdeményezésére felhasználható előirányzat és a befizetett hozzájárulás, adomány a szabályzatban meghatározott valamely cél megvalósítására a Közgyűlés döntése alapján összevonható.
	5.6. Amennyiben a cél megvalósítása tervezést igényel, a tervezés díja a célprogram pénzügyi előirányzatát terheli.
	5.7. A felhasználásra vonatkozó javaslatot jelen szabályzat melléklete szerinti formában a Műszaki Igazgatóságra kell benyújtani.
	6.2. A munkacsoport állásfoglalásának kialakításának feltétele, hogy az ülésen a tagok több, mint a fele jelen van.
	6.3.A képviselői javaslatra vonatkozó állásfoglalását a munkacsoport egyszerű szótöbbséggel alakítja ki.
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