FELJEGYZÉS
SZOLNOK VÁROSI CIVIL TANÁCS-SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE KÖZÖTTI EGYEZTETŐ ÜLÉSRŐL
Időpontja: 2018. február 19.
Helyszín: Szolnok Városháza
Szalay Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket. Fejlesztésekkel kapcsolatos
tájékoztatóját azzal kezdi, hogy kiemeli azokat a projekteket, amikért lobbiznak, hogy
megvalósulhasson. Ezek közé tartozik a modern városok program, a 4-es főút, az Ipari park
fejlesztése.
Köszönti Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszonyt. A jelenlévőket tájékoztatja, hogy 8
éven keresztül Dr. Bene Ildikó volt a térség képviselője, ő azonban nem vállalta a
továbbiakban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új képviselő jelölt Dr. Kállai Mária.
Dr. Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök hangsúlyozza, hogy a civil szervezetek
szempontjából olyan jelöltet ismerhetnek Dr. Kállai Mária személyében, aki respektálja a civil
szervezetek jelenlétét a városban és a lakosságért tett erőfeszítéseiket.
Dr. Kállai Mária ezúton is megköszöni a jelenlévőknek, hogy évek óta felkérést kap a Civil
Kavalkád megnyitására. Ezen kívül büszke arra, hogy sok civil szervezettel ápol jó
kapcsolatot és rendszeresen kap meghívást rendezvényeikre. Hangsúlyozza, hogy a
Szolgáltató város modellbe a Civil közösség is bekerült a legfontosabb partnerek közé a civil
személyek és a vállalkozások mellett.
Szalay Ferenc polgármester a továbbiakban a város 2018. évi Költségvetés tervezetéről ad
tájékoztatást a jelenlévőknek.
A testület csütörtökön dönt a rendeletről. A bizottságokban eddig elfogadásra került. Az éves
költségvetés 23,5 milliárd forint. Ennek 50%-át teszik ki a működési kiadások, a másik 50%-a
pedig a fejlesztésekről szól.
A működési források jelentős része saját erő, illetve támogatás. 300-400 millió forint tartalék
van az előre nem látható kiadásokra. Ez felelős gazdálkodásról szól.
A 2017-ről, 2018-ra átvihető költség 1 milliárd forint. Az adóbevétel 4,4 milliárd forint volt.
A szolgáltatásokból származó adóbevétel jelentősen nőtt, ami a vásárlóerő növekedésére utal.
A fejlesztésekhez kapcsolódóan kiemeli azt a tényt, hogy kb. 25 ezer gépjármű van
Szolnokon, melynek a város nem tud parkolóhelyet biztosítani. Ezért is fontos fejlesztés az
elkerülő és az autóút.
A költségvetéssel kapcsolatosan utal arra, hogy nőtt a civil szervezetek támogatása is a 2017ben megjelenő pályázati forrás révén, mely idén is rendelkezésre áll.
A rendezvények a korábbi szinten folytatódnak tovább. A rendezvényekkel – köztük a Civil
Kavalkáddal – kapcsolatosan is hangsúlyozza, hogy egyre nő a városi rendezvények
színvonala. Ezeknek jelentős szerepe van a közösségépítésben.
A programokon belül kiemeli az ifjúsági programok jelentős számát: Ádámok és Évák, 24
órás vetélkedő, Kiugró. De a fiatalok aggasztó szórakozási szokásaival kapcsolatosan is
elindult a helyi szereplők közös gondolkodása.
A fejlesztésekhez visszakanyarodva, az elsődleges cél, hogy pénzt hozzanak a városnak.
Jelenleg egy 64 hektáros terültet szeretne az önkormányzat infrastrukturálisan felruházni a
kivezető utak mentén.
Az évek óta napirenden lévő Citromsavgyár beindulása továbbra is elhúzódik, viszont 2 új
cég is betelepült az Ipari Parkba (japán és koreai).
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Új kerékpár gyár jön létre és a régi Cukorgyár területén forgóváz gyár jön létre, mely szintén
növelni fogja az IPA bevételt.
A Turisztikai területen a Tiszaligeti fürdő fejlesztése indul el.
A Véső úti beruházással kapcsolatosan már lebontották az épületeket, a Sporttelep várhatóan
2019 nyarára készül el.
A Művésztelep felújítása is szóba kerül (ezen belül Damjanich szobor renoválása, belső épület
felújítása és egyéb fejlesztések).
2020 körül készül el a GYIA felújítása a kikötővel.
A Tiszaligeti strandfürdő projekthez visszakanyarodva megemlíti, hogy a térségben nem lesz
ehhez hasonló színvonalú termálfürdő, ami egyben megőrizné a strand jelleget. Az elavult
létesítmények ezen belül persze lebontásra kerülnek.
Folytatódik a közintézmények felújítása is. A Szegő Gábor Általános Iskola után a Széchenyi
krt-i piros iskola kerül sorra. A Szapáry úti Óvodát lebontják és új, 6 csoportos óvoda épül a
helyére. A rendelők közül a Széchenyi krt-i, illetve Temető úti rendelők kerülnek felújításra.
A Széchenyi Lakótelepen a piac fedél alá kerül.
A Tüdőkórház lebontásra került. A területén lakópark épül, aminek lesz központi fogadó
területe, futó rész, de az őspark is megmarad.
21 építési területet alakítanak ki. Ehhez fontos, hogy új óvoda is jöjjön létre. A városrészt
érintően megemlíti, hogy a HSZK beköltözne az Eötvös térre és a Wágner úti Óvoda költözne
a HSZK helyére, az Óvoda helyén pedig múzeumi raktár lenne.
Útépítés és kerékpárút építés is szerepel a tervek között.
Hangsúlyozza, hogy nem szűnik meg intézmény, és a jelenlegi férőhelyek elegendőek is. Ez
alól talán a bölcsődei férőhelyek száma a kivétel.
A Belváros olyan frekventált lett a munkahelyek miatt, hogy ez valamilyen megoldást
igényel. A jelenlegi bölcsődék alapterülete nem teszi lehetővé a bővítést, mert az a zöldterület
rovására menne.
2 bölcsőde felújítása indul: Móra Ferenc úti Bölcsőde és Aranyi úti Bölcsőde, ami 8-8 csoport
elhelyezését veti fel.
Szűcs Ferenc kérdése a Holt Tiszaparti Idősek Otthonával kapcsolatos.
Szalay Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az épület költségvetése
elkészült, 300 millió forint. Külső forrásból 70 fővel bővülne a befogadó kapacitás (a városi
várólista jelenleg 300 fő felett van).
Dr. Versitz Éva Humán Igazgató kiegészíti a hallottakat. A telek értékesítésére most el lehet
indítani a felszámolást. Az önkormányzat szeretné megvásárolni.
Mátyus Sándor kerekasztal vezető a két laktanya sorsáról érdeklődik. Ezen kívül az a
kérdése, hogy szociális bérlakások építésére lesz-e lehetőség, illetve egy másik kérdése a Régi
idők tere rendezvény újbóli megjelenésére irányul.
Szalay Ferenc polgármester a Régi idők terével kezdi a válaszát, mely várhatóan újra indul a
Sörárium közreműködésével. Nem olcsó rendezvény, így ez elsősorban pénz kérdése.
A szociális bérlakásokkal kapcsolatban jelzi, hogy 40-50 hiányzik, véleménye szerint. Ennyi
lakás felújítására azonban nincs pénz. 50 millió forint nem lenne elegendő. Ezért most
meghirdetik a nem lakottakat eladásra.
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A fogadónapokon általában lakásügyben jönnek hozzá, és gyakori, hogy olyanok, akik nem
tudják fenntartani. Ha van is jövedelem, nem a lakásfenntartásra költik. Megjegyzi, hogy
kigyűjtette az kintlévőségeket.
Sok a 10 ezer forintos kintlévőség is, de van 500.000 -1 millió forintos kintlévőség is.
Hangsúlyozza, hogy prioritást élveznek azok, akik tudnak és akarnak is magukon segíteni.
Példának hozza a Baross u. 40-et, ahol 14 bérlakás van. Ott már nem adnak ki lakást. Ezzel
szemben a Tücsök-Hangyán gondozzák is a lakásokat. Az Üteg úti magánlakások azonban
ugyancsak negatív példa. Személyesen ismeri ezeknek a lakásoknak az állapotát.
Dr. Versitz Éva Humán Igazgató kiegészíti a hallottakat azzal, hogy a Lakás tv. alapján
felújítva kellene visszaadni ezeket az ingatlanokat, de ez nem történik meg.
Szalay Ferenc polgármester hozzá teszi, hogy az EON-nál a legmagasabb szinten kellett
tárgyalni, hogy a mérőórát visszakössék. 1 óra visszakötése 80 ezer forint.
A 2 laktanyát érintő kérdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az ingatlanok a Honvédség
vagyonkezelésében vannak. 2007-ben szerették volna megvenni. Azonban mióta a 4-es főút
fejlesztésére várnak nem is akarják értékesíteni.
Szabovik Zoltán kerekasztal vezető felhívja a figyelmet a Malom út végén lévő salakos
játszótérre. Ezzel kapcsolatosan azt szeretné hangsúlyozni, hogy fontos lenne tudatosítani,
hogy milyen értékei vannak a városnak.
Ezen kívül megemlíti, hogy 100 éves a katonai ejtőernyőzés. Szeretnének méltóbb
kiállítóhelyet. Ezzel kapcsolatosan kérdése lenne az is, hogy hol kerül elhelyezésre a
Honvédelmi Sportközpont.
Szalay Ferenc polgármester a salakos pályával kapcsolatosan tájékoztatja a kérdés
feltevőjét, hogy a pályát 20 éve senki nem használja. A legrosszabb helyen van. Egyik
köznevelési intézménynek sem ideális az elérhetőség szempontjából.
Azonban megjegyzi, hogy a Lakótelepre előbb-utóbb kell egy tanuszoda.
Az ejtőernyős kiállítással kapcsolatosan megerősíti a hozzászólót, hogy a Reptár fejlődésének
elemi része lesz az ejtőernyőzés, akkor is, ha jelenleg nem tudnak neki helyet biztosítani.
A Honvédelmi Sportközpont kialakítása szorosan fog kapcsolódni a Sportreptérhez.
A Véső úti Sporttelep és fürdő fejlesztés beindul, 2018-ra a sport részeknek el kellene
készülnie.
Demény István delegált kérdése az iskola és óvoda kertek keretében történő kertészeti
nevelésre vonatkozik. Ők a Hétszínvirág Óvodával már felvették a kapcsolatot és a
Szandaszőlősi Iskolát is felkeresték. Javasolni szeretné, hogy vizsgálják meg, hogy
megoldható-e, hogy a felújításoknál ezt a szempontot is figyelembe vegyék.
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott hozzá teszi, hogy Szolnokon nincs közösségi
kertészet.
Dr. Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök véleménye szerint nagy munka fenntartani.
Szalay Ferenc polgármester jó ötletnek tartja. Meg kellene vizsgálni, hogy városrészenként
ki lehet-e jelölni. Akár a Bereczki Máté Gazdakör, akár a Munkalehetőség Kht. az élére
állhatna a kezdeményezésnek.
Rezák Tamás Új Nemzedék Programiroda visszacsatolna egy korábbi témához és kérdése
arra vonatkozik, hogy csak ötlet-e az önkormányzati bérlakások eladása.
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Szalay Ferenc polgármester 3 lehetőség van. Az egyik, hogy a benne élők vehetik meg, ha
egy összegben kifizetik. Ez esetben 50% kedvezményt kapnak. (Nem nagy a kereslet.)
- Dr. Versitz Éva hozzá teszi, hogy ők régen határozatlan időre kötöttek szerződést.Krízishelyzetben 6 hónapra adnak lakást, egyébként 5 évre kötnek szerződést.
A 40-60 lakás azt jelenti, hogy ezek üresen álló lakások, mert nincs benne semmi, amitől
eladható. Ezeket olcsón értékesítenék, hogy aki megvásárolja, az tegye rendbe, mert ennyi
lakást, ahogy említette is, nem lehet felújítani, nincs rá pénz. Tavasszal fogják értékesíteni, licit
eljárás lesz rá.
Kővári Lászlóné kerekasztal vezető kérdései:
- Mi lesz azokkal az épületekkel, ahonnan kiköltöznek a szakigazgatási szervek? (Pl.
régi Sporthivatal épülete).
- A Tisza Szálló sorsa mi lesz?
- Mi lesz azokkal, akik úszni szeretnének (ez a Termálfürdő felújításával összefüggő
kérdés.)
- A MÁV atlétikai pályával kapcsolatosan megjegyzi, hogy Szolnokon nincs lehetőség
gyerekek atlétikai versenyeztetésére.
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott a kormányhivatali szervek kiköltözésével kapcsolatos
kérdésre válaszol. Többen kiköltöztek a Néplap székházból, illetve átköltözött pl. a
Foglalkoztatási Főosztály is a régi Főiskola épületébe. Az 532 főből 180 fő.
A Főiskola volt tornatermét a Sportcentrum fogja megkapni.
Szalay Ferenc polgármester hozzá teszi, hogy ezt a Varga Katalin Gimnázium és a Fiumei
úti Általános Iskola fogja tudni használni. Köszönhetően az önálló energetikai rendszer
kialakításának, le lehet választani.
A Sporthivatal épületével kapcsolatosan tájékoztatja a kérdés feltevőjét, hogy ha tud az
önkormányzat egyéb raktározási lehetőséget találni, akkor az épületet lehet majd más
irányban hasznosítani.
A Tisza Szállóval kapcsolatban az önkormányzat nem tud mit tenni. Az ellenőrzéseken
átmennek, ez nem az önkormányzat hatásköre. Az építési szabályzat pedig nem ad lehetőséget
arra, hogy rendbe tegye. Az épületet jelenleg 1 milliárd 200 ezer forintért kínálja eladásra a
tulajdonos, és még 1 milliárd forintot rá kellene fordítani.
A fürdő felújításra vonatkozó kérdésre a válasz, hogy nem fordulhat elő, hogy ne legyen
használható vízfelület.
Az atlétikai pályával kapcsolatosan fontos tényező, hogy ideiglenesen nehéz telepíteni. Ez a
leggyorsabban felépülő létesítmény, 1 éven belül elkészül. Azt tudja megígérni, hogy a
gyerekek szállításában segítenek. Ha a létesítmények elkészülnek, visszaállítják a városi
atlétikai és úszóversenyt. Hozzáteszi, hogy tárgyalásban vannak a Labdarúgó és Atlétika
Szövetséggel, hogy a Széchenyin épüljön meg egy atlétikapálya és uszoda.
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és Szalay Ferenc polgármester távozik.
Dr. Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök a következő napirendi pontra tér át, mely a
CLLD pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
A HACS-ban Dr. Molnár Beáta és Mátyus Sándor képviseli a civileket. Két fontos
információt emel ki. Az egyik, hogy csökkent a támogatási keretösszeg és hogy új fázisban
van a tervezés.
Dr. Molnár Beáta CIC vezető, HACS tag. Hangsúlyozza, hogy a HACS beépítette a Civil
Tanács javaslatait. Az irányítóhatóság sok javaslatukat elfogadta. A HACS mellett létrejött a
FEMCS (felhívást megjelentető munkacsoport).
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Két típusú projekt között kell különbséget tenni a pályázati rendszerben. Vannak un.
önkormányzati kulcsprojektek és tükörprojektek civilek számára. Az első felhívások
letisztázódtak.
Kulcsprojektek:
- Tabáni tájház felújítása
- 2 játszótér felújítása
- 1 játszótér felépítése
- rendezvény eszközök beszerzése
- térfigyelőrendszer beszerzése
- okoskártya projektek
A héten szerdán lesz a felhívások véleményezése és az irányító hatósághoz történő eljuttatása
(a Civil Házban pedig áprilisban lesz tájékoztató).
A nyílt projekteket az irányító hatóság jóváhagyását követően a CLLD-s honlapon lehet
nyomonkövetni. Nagyon egyszerű kiírások és adatlapok lesznek. 2 mintadokumentumot
fognak most elbírálni.
Dr. Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök külön kérne tájékoztatót, hogy a kerekasztal
vezetők összehívják a tagokat.
Mátyus Sándor kerekasztal vezető kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy minden
pályázatnál a minimum és maximum összegek meg lesznek jelölve.
Dr. Molnár Beáta CIC vezető hozzá teszi, hogy a pályázatok az uniós pályázatoknak kell,
hogy megfeleljenek. A korábbi kérdések miatt kiemeli, hogy a 3 millió forint alatti összegre
pályázók esetében nem kell 1 fő munkavállaló alkalmazása, azonban 2 év lezárt üzleti évvel
kell rendelkeznie és ennek az OBH-n fent kell lennie.
Mátyus Sándor kerekasztal vezető: Felvetődött, hogy némely szervezetnek a 3 millió forint
is sok. Az irányító hatóság szerint ez azért fontos kitétel, hogy ne aprózódjon el a támogatás.
Ez 2 éves időszakra szól, de ha még így is soknak bizonyul, javasolja, hogy
együttműködésekben gondolkodjanak a szervezetek.
Dr. Molnár Beáta CIC vezető kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy van 70%-os és 80%os finanszírozású projekt is, de a legtöbb 100%-os intenzitású. Önerő nélküli, de plusz pont,
ha van önerő.
Tekintettel arra, hogy nincs több kérdés Dr. Nagyné Varga Ilona Civil Tanács elnök lezárja az
ülést, és jelzi, hogy áprilisban találkoznak a felhívások kapcsán.
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