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A Városvédő Egyesületek (Szolnokiak Szolnokért Egyesület SZOLÉRT és a Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete VÁVÉSZ) 
választási szövetség hírlevele második évfolyamának második, különkiadása ez. Az első a tavalyi Civil Fórumra Civilek a városházán címmel 
készült, majd azt követően negyedévente. Nyár végén Civil városprojektek, ősz végén Civil Kurázsi, és legutóbb idén tél végén Civil kontroll 
címmel, témával. Felmerült, hogy az idei városi fórumra is elkelne egy kiadvány. A Civil Tanács ülésén ilyen irányú kifejezett kívánság is 
elhangzott mértékadó Civil tanácstagok részéről. Nem szeretünk csalódást okozni, ezért íme, elkészült. Ebbe a külön kiadványba az eddigi 
számokból válogattunk cikkeket. A válogatás a civil érdekérvényesítést mutatja be javaslataink, indítványaink, leveleink, rendezvényeink 
formájában. Ezentúl is minden megmozdulásunkkal azon leszünk, hogy a szolnoki civil kontroll, civil érdekérvényesítés kiteljesedjen. 
 
 

Évet értékeltek a Városvédő Egyesületek 
Ha február, akkor évértékelés, országszerte. Miért ne értékelnénk mi, városvédő civilek is? 2008. február 21-én a Civil Házban a 
Szolnokiak Szolnokért Egyesület, és a Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesülete közösen tartott évértékelést. Először 
16:00-kor a sajtó számára, majd 17:00 órától összevont egyesületi ülésen a meghívott szimpatizánsok előtt.  
 

A sajtótájékoztatón azt hangsúlyoztuk, hogy szövetségünk 
az elmúlt évben városvédőként elsősorban szolnoki 
közösségi terek védelmére lépett fel (Dami, MÁV-strand, 
Kossuth tér, új belvárosi híd, kerékpárutak, Gólya-víztorony). 
Másodsorban a részvételi demokrácia és a nyilvánosság 
kiszélesítése érdekében léptünk fel a közgyűlésben, a 
bizottságokban és egyéb egyeztető fórumokon. Ennek 
legfontosabb eleme volt a lakossági és a kisebbségi 
véleményeknek több jogot szánó SZMSZ-módosítási 
javaslatcsomagunk, melyet a közgyűlés is megfontolásra 
érdemesnek minősített, és majdnem megszavazott. 

Sikeresnek mondható a Dami-megmentő akciónk is, mert 
bár a népszavazás elmaradt, a nemes cél soha nem látott 
számú szolnoki lokálpatriótát mozgósított. Az aláírás-
gyűjtést közel tízezren támogatták. Szintúgy sikeres volt az 
a lobbizásunk, melyet a közgyűlésben, a városgazdálkodási 
bizottságban és más egyeztető fórumokon, valamint város-
fejlesztési projekt-javaslatunkban fejtettünk ki a második 
belvárosi Tisza-híd Csáklya utca térségébe telepítéséért.  

Másik nagy sikerünk, hogy a Közigazgatási Hivatal és az 
Adatvédelmi Biztos is helyt adott írásos észrevételünknek: 
az ombudsman a zárt ülések és a koncessziós szerződések 

nyilvánosságra hozatalára kötelezte a városházát. Ezt joggal 
könyvelhetjük el a tavalyi év legnagyobb sikerének, hiszen a 
jegyzői hivatal valóban nyilvánosságra is hozta azokat.  

A nagyteremben összegyűlt vendégek előtt Gedei Tibor 
először röviden ismertette a sajtótájékoztató tartalmát, majd 
Szabovik Zoltán beszélt a „szomszédok egymásért” célú 
SZEM-mozgalomról, valamint a kerékpárutakkal és sávokkal 
kapcsolatos városvédő lobbi-tevékenységünkről. Ezután 
Vass György ismertette röviden a Zagyva-projektet (több-
lépcsős duzzasztás, ártéri arborétum, vízisport-paradicsom, 
és szabadstrand sétánnyal), valamint a másfélszáz éves 
szolnoki Mária szobor megmentéséért tett erőfeszítéseinket. 

A Dami-aláírásgyűjtésben jeleskedő vendégeink fel-
címkézett üvegcsékben eredeti strandvizet tartalmazó Dami-
cseppeket, az aláírásgyűjtő ív egy-egy példányát, és hír-
levelünket kapták emlékbe. Emellett pogácsával és ásvány-
vízzel kedveskedtünk nekik. A rendezvény hátralévő 
részében kötetlen beszélgetésen többen elégedettségüket 
fejezték ki a város védelme érdekében formálódó lakossági-
civil összefogás láttán.  

Palotainé Fábián Aranka 

 

 

Civil  korporációk  Szolnokon 
 

A Szolnokiak Szolnokért Egyesület és a Szolnoki 
Városvédők és Városszépítők Egyesülete együtt két civil 
korporációban veszünk részt szervesen. Alapítói vagyunk a 
Civil Városmarketing Kerekasztalnak (CVK), melynek fő 
célja, a szolnokiak és vendégeik számára egy élhetőbb és 
élvezhetőbb Szolnok érdekében a városvédő és turisztikai 
egyesületek tevékenységének összehangolása. Tartottunk 
már rendezvényt a strandokról, a Kossuth tér átépítéséről, 
az Eötvös téri víztoronyról, kerékpárutakról, készítettünk 
városfejlesztési projekteket.  

Másfelől létrehoztuk azt az egyesületi szövetséget, melyben 
célul tűztük ki az önkormányzatiság teljes jogú civil kép-
viseletét, és ezt a választáson sikerre is vittük. Be-
bizonyosodott, hogy igenis lehet civil kurázsival, párpolitika- 
és gazdasági lobbi-mentesen, civilként szavazati jogot 
szerezni és gyakorolni. És bár most még adott esetben nem 
sokat nyom a latban egy szem szavazatunk, de a szavunk 
annál inkább, mert az, vagyis a véleményünk nyilvánosságra 
juthat. A lakosság, vagyis a szolnoki választópolgár 
megismerheti javaslatainkat. 

Meggyőződésünk, hogy jó úton járunk e korporációkban. Ezt 
igazolja, hogy egyre termékenyebb együttműködést sikerül 
folytatnunk másokkal is. Bár eleinte a Civil Tanács 
gyanakodva fogadta fellépésünket, mára teljes az 
egyetértés. A kezdeti idegenkedést és értetlenkedést 
félretéve a Civil Tanács tagjai egy embereként álltak ki 
mellettünk a Dami-aláírásgyűjtés, és a civil delegáltaknak 

több jogot szánó SZMSZ-módosító javaslat bizottsági vitái 
során. Még azt az áldozatot is felvállalták, hogy a 
választáskor elnyert bizottsági tagi delegálási jogot egy évre 
átvegyék tőlünk. Ebbe még a polgármester is belegyezett.  

Fogadóóráján többször is egyeztettünk a polgármesterrel, 
aki maximális támogatásáról biztosított bennünket. Többször 
elismerően méltatta képviselőink közgyűlésbeli és bizottság-
beli munkáit. Az imént már említett bizottsági tagsági csere 
napirendi vitájában külön kitért küldöttünk szokatlanul aktív 
bizottsági tevékenységére. Kijelentette továbbá a polgár-
mester úr, hogy a legmesszebbmenőkig fogadókész 
csapatunk jobbító javaslatai iránt, azokat havi rend-
szerességgel a témafelelős alpolgármestereknek tegyük 
meg. Szintén havi rendszerességgel ígért megjelenési 
lehetőséget a Grátisz nevű hetilapban, a városháza által 
finanszírozott újságoldalon. 

Töretlen az együttműködés a jegyzői hivatallal is. Az om-
budsmani állásfoglalások, az adatnyilvánossági és az üveg-
zsebtörvény rendelkezéseinek megfelelően minden általunk 
igényelt adatot (határozatot, szerződést, jegyzőkönyvet)  elő-
írásszerűen megkapunk. Lehetőségünk van így a város 
ügyeiben egyfajta civil kontroll gyakorlására: az informá-
ciókat továbbadni a nagyközönség felé, és a történéseket 
figyelemmel kísérve pontosító észrevételeinket megtenni. A 
jegyzői apparátus hálás ezért a segítségért.  

Gulyás Judit
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Előterjesztés a szolnoki közgyűlés SZMSZ-módosítására 

(Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. Szeptember 27-i ülésére) 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

A „részvételi demokrácia” és a „nyilvá-
nosság” elveinek érvényesítése az ön-
kormányzat kiemelt felelőssége. Az 
önkormányzati testületek működése 
során meg kell adni az esélyt a 
nyilvánosság  kiteljesedésének.  

I. A képviselő testület bizottságaiba a 
delegálás szokásrendje nem tükrözi 
kellőképpen az Önkormányzati törvény 
(Ötv.) azon ajánlásait, hogy a döntés-
előkészítés szélesebb társadalmi 
alapokon nyugodjék. Ezért javasoljuk, 
hogy: „Minden bizottságba egy teljes 
(szavazati) jogú tagot delegálhassanak 
a civil kerekasztalok a város Civil  

Stratégiája és a Civil Tanács ügy-
rendjében meghatározott módon."  

II. A jelenlegi szabályozás kimondja, 
hogy a bizottsági ülések nyilvánosak. A 
gyakorlatban azonban a bizottsági 
ülések időpontjáról, helyéről és napi-
rendjéről a város lakossága nehezen 
szerez tudomást, közzétételi kötelezet-
tség hiányában. Ezért javasoljuk, hogy: 
„A bizottsági ülések idejéről, helyéről 
és napirendjeiről a város  internetes 
hon-lapján, illetve hirdetőtábláján 
legyen kötelező értesíteni.” 

III. A közmeghallgatáson (lakossági fó-
rum) feltett kérdések érdemi meg-
válaszolása kiemelt közösségi érdek. A 

társadalmi párbeszédet elősegítő 
további módosító javaslatunk szerint a 
feltett kérdéseket és az arra adott 
válaszokat célszerű a város lakossága 
számára is hozzáférhetővé tenni. 
Vagyis javasoljuk, a vonatkozó 
paragrafut a következőképpen módosí-
tani: "A közgyűlés tisztségviselői és a 
képviselők a feltett kérdésekre 
lehetőleg a közmeghallgatáson 
szóban, de legkésőbb 30 napon belül 
a szóbeli választól függetlenül írásban 
is kötelesek válaszolni, valamint azokat 
a Polgármesteri Hivatal internetes 
honlapján és a hirdetőtábláján közzé 
kell tenni."   

               Tóth Ferenc

 
 

Javaslat a VCSM Koncessziós Zrt. fürdőágazatának ellenőrzésére 
(Elhangzott a Városgazdálkodási bizottság 2007 okt. 16-i ülésén, valamint a nov. 29-i közmeghallgatáson) 

 

2007. márciusban bizottsági tagként ketten megbízást kaptunk a 
Víz és Csatornamű koncessziós Zrt helyszíni ellenőrzésére. 
Elsősorban a fürdő-szolgáltatást kívántuk ellenőrizni. A cég 
vezetője a helyszíni ellenőrzéshez nem járult hozzá, mondván, 
zavarnánk a munkavégzést. A következő hónapokban a 
bizottsági ülések egyéb napirendjében többször is téma volt az 
ellenőrzés akadályoztatása, végül is a bizottság megszavazta a 
megbízás visszavonását. Pedig egy megbízott bizottsági tagnak 
joga van ellenőrizni, ezt igazolják az SZMSZ bizottsági 
ellenőrzésről szóló fejezete, a megbízólevél, és a tavalyi 
ellenőrzés jegyzőkönyve. De a további vita helyett javasoljuk, 
hogy jó kompromisszumként az ellenőrzést végezzék el más 
jogosultak, a könyv-vizsgáló, vagy a felügyelő bizottság. A fő, 
hogy az megtörténjen.  

A tételes revízió, mivel a cég oly nagyon ellenzi, nagyon is 
indokolt. A szóbeszéd terjedésének egy korrekt ellenőrzés 
hamar elejét veheti, ez egyaránt érdeke a polgármesternek, 

testületnek, hivatalnak, polgároknak, és a VCSM vezetőjének is. 
A fürdőágazat elemzése indokolt lett volna még az uszoda 
koncesszió alóli kivonás előtt, és ugyanolyan indokolt, utána is. 
Ugyanis a koncessziós szerződés több pontja kifejezetten 
kötelezte az üzemeltetőt a szükséges uszodatechnikai 
felújításokra.  

A városházi éves beszámolóból is arra lehet következtetni, hogy 
a fürdők költség-struktúrájának tételes ellenőrzése során fény 
derülhet sok kérdésre, például hogy a Damjanich uszoda 
vízköltsége miért tízszerese más hasonló kapacitású 
strandokénak (Damjanich: cca. 55 mill. Ft, Ceglédi strand 5,5 
mill. Ft). Sok hasonló kérdésre is választ kaphatunk egy feltáró 
elemzés során. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen célzott 
ellenőrzés lefolytatása elé akadályt senki nem gördíthet, azt 
mindenki támogatni fogja, legfőképpen maga a polgármester is. 

Gedei Tibor

 

Javaslat a szemetelés és a dohányzás közterületi tilalmáról és szankcionálásáról 
(A javaslat szemetelésről szóló része elhangzott a 2007 a nov. 29-i közmeghallgatáson) 

A Városvédő Egyesületek nevében 
javaslom a 49/2005(X.28) sz rendeletet 
módosítani, a következőképpen: A 
"Közterületekre vonatkozó egyéb 
rendelkezések című alfejezetnél a 22-
es pont után a 22/A pont valahogy így 
szóljon: 22/A. Tilos közterületen 
szemetelni, csikket, papírhulladékot, 
egyéb szemetet elhajigálni. A IV. 
fejezet, SZABÁLYSÉRTÉSEK részt 
pedig javaslom a következő alponttal 
kiegészíteni: 23/A. Aki közterületen a 
22/A pontot megsérti, a közterület-
felügyelők által 3000-6000 Ft helyszíni 
bírsággal sújtható. Az egyéb rendelke-
zésekben foglaltak szerint ez a bírság 
első alkalommal közmunkával (köz-
terület-takarítás) kiváltható. 

Valamint fontosnak tartjuk hogy a 
bevezetni kívánt "szemetelési bírság" 

 intézménye olyan formában valósuljon 
meg, hogy az betartható, számon 
kérhető és nevelő hatású legyen. Ezért 
nem javaslunk drákói 30-50 ezer Ft-os 
bírságokat, a bírság nagyságrendje 
igazodjon a "buszon bliccelés"-ért és a 
"tilosban parkolás"-ért járó bírság 
nagyságrendjéhez. 

És mindezt kövesse akció-program a 
végrehajthatóság, az eredményesség 
elősegítésére. Vagyis a közterület-
felügyelőket jobban fel kell készíteni, 
jogosítványikat kiszélesíteni, esetleg 
létszámukat növelni.  

Azt is fontosnak tartjuk, hogy az utcai 
szemeteseket és az azoktól jól 
elkülönülő csikktartókat (dohányzó 
helyeket) nagy számban helyezzenek 
ki. A kihelyezett "csikk-tartók”, azaz a 
kijelölt , dohányzó helyek  orientálják a 

 dohányosokat, hogy dohányzásukkal 
ne zavarják a többi járókelőt. Vagyis 
legyenek a buszmegállóktól, boltok 
bejáratától, forgalmas járdaszakasztól, 
távol, legalább 10 méterre. 

Később, ahogy a dohányosok kezdik 
megszokni, lehet továbblépni az utcai 
dohányzás megszüntetésére. Először 
csak elítélni (kampány, marketing, stb), 
majd később tiltani-szankcionálni. A 
szkeptikusok számára hadd jegyezzük 
meg, hogy bármennyire is végre-
hajthatatlannak látszik az utcai 
dohányzás vissza-szorítása, máshol, 
máskor hasonlót sikerült elérni. Hadd 
emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a 
budapesti metrók területén évtizedek 
óta elfogadott a dohányzás teljes 
tilalma. 

Molnár János 
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 Szobormentő városvédők 

Tisztelt Polgármester Úr! Internetes fórumcikkből szereztünk tudomást arról, hogy városunk elveszítheti a várostörténetileg 
fontos 161 éves Mária szobrot a hozzátartozó Szent Flóriánt ábrázoló talapzattal. A szoboregyüttest Szolnok népe állíttatta 
1847-ben az egyik tűzvész után. E szoborról nevezték el a szolnoki Mária utcát. Utána jártunk a cikkben említetteknek. 

A szobor elvesztésének veszélye valós. A JNKSZ megyei Tűzoltók Szövetsége (TÜSZ) 2002. szeptemberében átvette a 
Szolnok Belvárosi Plébániánál raktározott szoboregyüttest, hogy egy méltó módon kialakítandó tűzoltó emlékhelyen állíták 
fel. Többször kezdeményezték Szolnok Polgármesteri Hivatalánál az emlékhely kialakítástút, eredménytelenül. A TÜSZ 
2007. márciusúban átadta a szoboregyüttest a Rákóczifalvi Tűzoltó Egyesületnek. A rákóczifalvi tűzoltók beszerezték a 
Szolnok Polgármesteri Hivatal építési engedélyét a szoboregyüttes rákóczifalvi felállítására. 

2008. február 07-én lefényképeztük a rákóczifalvi tűzoltószertárban tárolt Mária szobrot és a Macimúzeum udvarán tárolt 
Szent Flóriánt ábrázoló talapzatot. A rákóczifalvi  tűzoltóknak bemutattuk a szobor eredetére vonatkozó dokumentumainkat 
és közöltük, hogy szeretnénk, ha a szobor-együttes visszakerülne Szolnokra, mert azt Szolnok népe készíttette.   

Egyesületünk a visszakerülést csak úgy szorgalmazza, ha garanciát kapunk a szoboregyüttes felújítására és felállítására. 
Annak nincs értelme, hogy hónapokon-, netán éveken keresztül megint egy raktárban porosodjon. Sajnos nem rendelkezünk 
olyan erőforrásokkal, hogy önállóan elvégeztessük a szükséges munkálatokat.  

Tisztelt Polgármester Úr! A fentiek ismeretében kérjük, szíveskedjen segíteni, hogy Szolnok város lakosai visszakaphassák 
az elődeink által készíttetett szobrot és felújítás után lehetőleg a szoborról elnevezett utcában legyen ismét felállítva.  

Tisztelettel: Vass György, a  Szolnoki Városvédők és Városszépítők Egyesület (VÁVÉSZ) elnöke, Szolnok, 2008. február 8. 
 

Nyilvánosságpárti városvédők 
 

Tisztelt Jegyző asszony!  

A „közpénzek felhasználásával, a köz-
tulajdon használatának nyilvánossá-
gával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével össze-
függő egyes törvények módosításáról” 
szóló  2003 XXIV-es számú üveg-
zsebtörvény szerinti kötelező adat-
szolgáltatás, és az  Adatvédelmi Biztos  

2007.11.07-i 1587/P/2007-9 számú, 
"Az önkormányzat testületi és bizott-
sági üléseinek nyilvánossága" c. 
állásfoglalása  alapján a következő 
közérdekű adatokat tartalmazó doku-
mentumokat kérjük elektronikus 
formában a rendelkezésünkre bocsá-
tani (egyben a város honlapján bárki 
számára hozzáférhetővé tenni): 

1. A szolnoki 2007..július 12-i köz-
gyűlés Damjanich uszodáról szóló zárt 
napirendi vitájának teljes jegyző-
könyvét (az Adatvédelmi Biztos  állás-
foglalása alapján) 

2. Ugyanezen állásfoglalás alapján  
kérjük a szolnoki 2008. január 24-i 
közgyűlés Damjanich uszoda telkének 
eladásáról szóló zárt napirendi vita 
teljes jegyzőkönyvét. 

3. Az uszoda telkére kiírt értékesítési 
pályázat nyertes anyagát, a nyertessel 
kötött adásvételi szerződést. 

4. Ugyanezen állásfoglalás alapján  
városunknak a VCSM Koncessziós 
Zrt.-vel és a Remondis Szolnok Zrt-vel 
kötött koncessziós szerződéseit. 

5. A 2007. november 29-i városházi 
Közmeghallgatás teljes jegyzőkönyvét 
elektronikus formában. Kérjük csatolni 
a könyvtári anyaghoz, és nekünk 
eljuttatni az esetleg írásban elkészült 
válaszokat, ha készült ilyen. 

6. Valamint kérünk tájékoztatást arról, 
hogyan áll az Eötvös téri víztorony 
eladása. Legutóbbi, Önöktől kapott 
dokumen-tumok szerint az eladásnak 
és hasznosításnak több elő-feltétele 
volt 2007 júniusában. Mik a 
fejlemények azóta? 

Szolnok, 2008.febr.25. Tisztelettel: 
Gedei Tibor, a  
Szolnokiak Szolnokért Egyesületi 
(SZOLÉRT) elnöke 
 

 

Városvédő  városvédők  (levelek  a  városháza  Műszaki   Igazgatóságára) 
 

A gyenge útalapú önkormányzati utcákban is a nehéz, 16 tonnás 
kukásautókkal gyűjti a hulladékot a Remondis. A Bartók B. út és a vasúti töltés 
közé eső mintegy 15 utcát rongálják folyamatosan. Ezek az utcák az utóbbi 5-
10 évben lettek leaszfaltozva ( Barátság u., Nyár u., Szeder u., Vércse u., 
Málna u., Holló u., Fácán u., Hattyú u., Zerge u., Panda u.), melyek a KRESZ 
5 tonnás súly-korlátozó tábláival védettek. A korlátozó táblákat a Bartók B. 
úton a Liftszerelő Kft irányában, és a Vércse úton a Kobela Trans Kft be-járata 
után helyezték ki. 

Másik probléma, hogy egyes utcák túl keskenyek, így a gyűjtőautók nem 
mennek be a hulladékért. Az utca egyik, vagy másik végére kell kihúzni kézileg 
a kukákat (pl. Panda köz - Vércse út), és aki dolgozik, esetleg csak este tudja 
visszavinni a kukát, és addigra ellophatják. Más városrészekben is okoznak 
kárt a túlsúlyos kukásautók, vagy a keskeny utcákban az autós gyűjtés hiánya.  

A súlykorlátozással védett utcákba a nehéz teherautókkal való behajtást tiltó 
4/1999.(II/12.) sz. KHVM rendeletnél alacsonyabb rendű a 49/2005 (X.28.) sz. 
SZMJV közgyűlési rendelet!  A túlsúlyos hulladékgyűjtők előbb-utóbb teljesen 
tönkre teszik a gyenge alapú ön-kormányzati utakat. Pedig tudomásunk szerint 
a Remondis Zrt-nek van könnyebb, kisebb hulladékgyűjtő gép-kocsija is. A 
gyengébb alapú és a keskenyebb utcákban ezekkel kellene a hulladékot 
gyűjteni! Egyesületünk konzultált a Közlekedési Felügyelettel is, akik 
megerősítették, hogy a súly-korlátozás a kukásautókra is vonatkozik. 

Szolnok, 2008. febr.18. 
Pintér László VÁVÉSZ alelnök, Dikó Károly egyesületi tag 

A város közmeghallgatásán elhangzott, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel gond 
van. A szolgáltató nem üríti a konténereket 
rendszeresen, megfelelő gyakorisággal. A 
polgár pedig, ha nem tudja a konténerbe 
berakni a szemetét, mellé teszi, a szél meg 
szétfújja a városban. A kérdésre a polgár-
mester úr azt válaszolta, hogy a szolgálta-
tóval kötött megállapodás szerint a konté-
nerek mellé helyezett, szelektíven gyűjtött 
anyagot az ürítéskor elviszik. A mellékelt 
fényképek szerint ezt még csak meg sem 
kísérlik! Tehát vagy valaki nem mondott 
igazat, vagy másvalaki nem tartja be a 
meg-állapodást! E kérdés eldöntése nem 
az én feladatom. De kíváncsi vagyok, a 
szol-gáltató mennyi szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet hozott létre. A járdára és az 
út menti füves területre lerakott konténer 
NEM sziget létrehozása! Ezt egyébként 
néhány városban (megyénkben is) meg 
lehet tekinteni. Erre a kérdésre is szívesen 
olvasnék, vagy hallanék egy korrekt 
választ!                                                                        
Tisztelettel: MolnárJános
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A Civil stratégia című, 273/2003(XI.27) Szolnok MJV közgyűlési határozat 6.1 pontjának 4. és 9. bekezdései szerint „Városi 
Civil Fórum az a fórum, ahol minden civil szervezet részvétele és vélemény-nyilvánítása biztosított”, és „A fórum 
megrendezésének célja, hogy évente a civil stratégia megvalósulását, megvalósítását értékelje, új igények és 
szükségletek fogalmazódjanak meg…”, ezért a Városvédő Egyesületek több javaslattal készült a Városi Civil Fórumra. 
Mivel a szó elszállhat, ezért javaslatainkat ezennel nyomtatott formában is bemutatjuk, íme: 

Javaslat a kerekasztal-delegáltak jogainak kiszélesítésére 
Tisztelt Civil Fórum! A képviselő testület bizottságaiba a 
delegálás szokásrendje nem tükrözi kellőképpen az 
Önkormányzati törvény (Ötv.) azon ajánlásait, hogy a döntés-
előkészítés szélesebb társadalmi alapokon nyugodjék. A 
bizottságok civil küldöttjeinek szűk jogkörét a 2003 novembere 
óta hatályos Civil Stratégia nevű közgyűlési határozatban 
lefektetett elvek ellenére máig nem sikerült szélesíteni. Ezért a 
Városvédő Egyesületek választási szövetség a 2007. 
szeptemberi közgyűlésre módosító indítványt nyújtott be arról, 
hogy minden bizottságban egy civil küldött kapjon teljes 
jogú tagságot. A testület ezt leszavazta arra hivatkozva, hogy 
ez alapjaiban forgatná fel az Ötv. azon előírását, hogy a 
bizottsági tagok több mint fele képviselő kell legyen. Az érvelést 
elfogadva ígéretet tettünk, hogy a javaslatot átdolgozzuk, és 
ésszerű kompromisszumot keresve, tökéletesítve fogjuk újra a 
közgyűlés elé tárni. A novemberi közmeghallgatáson idő 
hiányában erre nem került sor, ezért most a Civil Fórum 
nyilvánossága előtt élünk új javaslatunkkal: 

Ha már a civil delegáltak nem kaphatnak teljes (szavazati) 
jogot, legalább a bizottsági ülések zárt napirendjein hadd 
vehessenek részt, hiszen a zárt napirendi vitákban is fontos 
lehet a civilek véleménye. Ez javaslatunk lényege. Amíg 
azonban a bizottsági teljes jogú tagságot elegendő lenne a 
közgyűlésnek az SZMSZ-ben rögzíteni, a bizottsági zárt ülésekre 
a meghívás jogát az Otv.-ben kell előírni, azaz törvénymódosítás 
szükséges hozzá. Ez könnyen megoldható. Volt már erre példa, 
éppen a szolnoki képviselőtestület és a szolnoki országgyűlési 
képviselők indítványára sikerült nemrég a törvénybe azt a 
módosító passzust belevetetni, hogy a kisebbségi 
önkormányzat vezetői részt vehetnek a közgyűlés zárt 
ülésén. Ugyanilyen lobbi-tevékenységre, törvény-módosító 
indítványra van szükség ahhoz, hogy a bizottsági zárt ülésekre a 
civil kerekasztalok delegáltjai törvényileg meghívást 
kaphassanak. Egy ilyen indítvány benyújtására ezennel az 
illetékeseket tisztelettel felkérjük.  

Gedei Tibor 
 

Javaslat  a  civilek jobb bevonására  a  városfejlesztési projektekbe,  munkába 
 

A 273/2003(XI.27) sz., a Civil stratégiáról 
szóló közgyűlési határozat 5.2.b. 
(„közös pályázati részvétel”) és 5.1.a. 
(„városfejlesztési feladatok”) pontjaiban 
megfogalmazott törekvés jelenleg nem 
tud kiteljesedni. Több mint egy éve 
ígéretet kaptunt arra, hogy „minden 
pályázati projekt elkészítése előtt a 
hivatali szervezetek civil társpályázókat 
keresnek és fogadnak be”. Nem látjuk 
ennek gyakorlati megvalósulását. 

Itt van például a Stratégiai Város-
fejlesztési Koncepciós felhívásra tavaly 
benyújtott civil projektjavaslatok esete. 
A hivatal egy előterjesztésben félmon-
datban elismerően említi azokat, de 
azóta sem tudjuk, kik, hogyan döntöttek 
a javaslatokról. Sem elfogadó, sem 
elutasító visszajelzést nem kaptunk. 
Holott a Civil Stratégia idézett pontjai 
szerint is joggal várhatnánk el, hogy 
bevonjanak minket is ebbe a munkába. 

Indokolt lett volna, és a jövőben 
mindenképpen el kell érni, hogy az aktív 
projektkészítő civilek már a bíráló 
bizottság munkájába is bekapcsolód-
janak. És a további megvalósításba is. 
Hiszen ha készek önként áldozni ily 
módon a városfejlesztésre, egy jól 
menedzselt, kiérlelt hivatalos felkérés 
szárnyakat adhatna elképzeléseiknek. 

Szabovik Zoltán

 

Javaslat a civil kerekasztalok közgyűlési bizottságokba 
történő delegálási rendjének pontosítására, ésszerűsítésére 

 A 273/2003(XI.27) közgyűlési határozat 6.2.1. pontja kimondja, 
hogy „a közgyűlés bizottsági ülésein meghívott résztvevők a 
Civil Kerekasztalok által delegáltak személyek”. De az idé-
zett passzus nem nevezi meg szám szerint pontosan, hogy 
bizottságonként hány civil delegált vehet részt az üléseken. A 
jelenlegi gyakorlat szerint a Civil Tanács (CT) által megnevezett 
személyek száma ellen a városvezetés nem emelt kifogást. 
Jelenleg egyes bizottságokban 1 vagy 2, másokban 3 civil 
delegált van, így a delegálási rendszer meglehetősen át-
tekinthetetlen. Az viszont tény, hogy eddig 3 fő sem okozott fenn-
akadást egyik bizottság működésében sem. Induljunk ki ebből az 
alapvetésből, és intézményesítsük ezt! Vagyis azt javasoljuk, 
hogy vegyék bele a Civil Stratégiába, a 6.2.1. pontba kiegészítő 
pontosításként a következőket: 

„Minden Kerekasztal 3 személyt delegálhat egyenként, a  
tematikájához illő bizottságokba (vagyis egyet-egyet három 
különböző bizottságba)” Így kellőképpen le lehet fedni a 
Kerekasztalok és a bizottságok szerteágazó specifikumait. Ha 
Kerekasztalonként 3 delegált lesz, akik viszont a Civil Tanács 
ügyrendje szerint ezzel automatikusan a CT tagjaivá is válnak, 
akkor meglehetősen elnépesedne a CT (8 x 3 delegált + 8 
vezető). Ezért másik javaslatunk, hogy a Civil Tanácsnak minden 
Kerekasztalból csak 2 tagja legyen! Pontosabban csak 2 szava-
zati jogú állandó tagja, valamint két póttagja helyettesítési joggal, 
konkrét név megjelölése nélkül. De mit is beszélek, ez már nem 
tartozik e Fórumra, ez már a civilek belügye, ami egy a közel-
jövőben tartandó összevont Kerekasztal Értekezletre tartozik. 

Fábiánné Palotai Aranka
 

Javaslat a civil  kontroll kiszélesítésére 
 

Javasoljuk a városvezetésnek, hogy a 
273/2003(XI.27) sz.,  a Civil stratégiáról 
szóló közgyűlési határozat civil kont-
rollról szóló 6.2-es pontját egészítse ki a 
következő alpontokkal: 

6.2.3.1. Párt- és városfüggetlen (civil) 
szakértők bevonásával vizsgálatnak kell 
alávetni a közüzemi szolgáltatók árkép-

zését, költségeit, az általuk képzett árak 
nyereségtartalmát. Az árképzést függet-
leníteni kell a pártpolitikától, a nép-
szerűség-hajhászó döntésektől.  

6.2.3.2. A közüzemi és közjóléti szol-
gáltatásokat végző gazdasági társa-
ságok vezető és ellenőrző testületeiben 

helyet kell adni független civil szak-
értőknek is. 

6.2.3.3. Lehetőség szerint a legrövidebb 
időn belül el kell érni azt az állapotot, 
hogy a városban a közüzemi szolgál-
tatásokat nonprofit szervezetek vé-
gezzék, szigorú civil kontroll mellett. 

Füzes Tamás
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