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társadalmi megbízatású alpolgármester
Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Gál János
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

Kiss Andrea

Habis László
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és
minden kedves vendéget.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy a 18 tagú közgyűlés tagjai közül jelen van 18 fő, így a közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Kéri képviselőtársait, amennyiben a Rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van,
azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Napirend előtti hozzászólások:
Martonné Adler Ildikó ( felszólalási jegy nélkül )
A hideg időjárásra való tekintettel kéri az ideiglenes jégpályák felállítását a városban. A
következő héten megkezdődik a téli szünet, szerezzenek örömet a gyerekeknek ezzel a
gesztussal.
Rázsi Botond
Már fölvette a kapcsolatot ezügyben a Sportiskola igazgtójával.
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Habis László
Kéri képviselő társait, hogy napirend előtti hozzászólásokat a szokásoknak megfelelően
írásban jelezzék.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző:
1./

Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

címmel.
Szavazás a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.
Szavazás:

17 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra került.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 32; 33;
34; 35 és 36-os számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.§ (4) b. pontja alapján javasolja továbbá, hogy a
11-es és a 31-es számú napirendeket is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyekről van
szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk személyi és üzleti érdekeket sértene.
Kéri, szavazzanak a 11-es és a 31-es számú napirendek zárt ülésen való tárgyalásáról.
Szavazás:

14 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

534/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 11-es és 31-es számú napirendeket
zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk személyi
és üzleti érdekeket sértene.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

16 igen és tartózkodás mellett, elfogadásra került.

„Tisztelt Közgyűlés!
Mielőtt rátérnénk az elfogadott napirendek tárgyalására, engedjék meg, hogy tájékoztassam az
ülésünkön résztvevő kedves vendégeinket, hogy az Alapokmány 28. §-a lehetőséget ad arra,
hogy a Közgyűlés ülésén jelenlévő állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően
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felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei, a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók
feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket
intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki,
együttesen legfeljebb 5 percben.
Az Önkormányzat a választ azonnal szóban, vagy 15 napon belül írásban is megadhatja.
Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kérem
hozzám eljuttatni.”

Rendelet-tervezetek:

1./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011.
évi átmeneti gazdálkodásáról ( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

18 igen szavazattal elfogadásra került.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
43/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról a
következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére és annak
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati költségvetési szervek
gazdálkodására.
2. §
(1) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési
szervek vezetőit, hogy 2011. január 1-jétől a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba
lépéséig az önkormányzat saját bevételeit, a központi támogatásokat folyamatosan
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(2)
(3)
(4)
(5)

beszedje. A 2010. évben kötött MFB refinanszírozású hitelkeret (Raiffeisen Bank)
alapján a lehívásokat a fejlesztések önrészének kifizetéséhez a kifizetés teljesítési
határidejéhez igazodva rendelheti el. Folyószámlahitel igénybevételére nem kerülhet
sor.
A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra
folyamatosan megtörténhet.
A 2010. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt része, továbbá az előző
évek pénzmaradványai az adott feladatokhoz felhasználhatók.
A folyamatban lévő közbeszerzéseknél a közbeszerzési eljárások elbírálása és
eredményhirdetése után vállalható kötelezettség.
A pályázati forrás igénybevételével megvalósuló feladatokat a megkötött szerződések
alapján, a fizetési határidőt figyelembe véve kell teljesíteni.
3. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásait a 2.§-ban
foglaltakon túlmenően az alábbiak szerint fedezze:
Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek, a
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki:
a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a hatályos, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv., a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII tv., valamint a Munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2011. január 1. napjától a soros
átsorolásokkal módosított összegű személyi juttatások és ezek járulékai időarányos
összegéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok alapján történő jubileumi jutalom
kifizetését, mely az esedékesség napján teljes összegben fizethető. Fizethető a
munkába járás, a kiküldetések, a költségtérítések, a megkötött megbízási szerződések
kiadása, a képviselői tiszteletdíjak átmeneti időszakra esedékes összege. A MÁK által
számfejtett változó bérek a számfejtés időszakában teljesíthetők. Januárban fizetendő
az irodalmi élet pályadíjak összege, továbbá az országos települési kisebbségi
önkormányzati választások személyi kiadásai.
b) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai:
- az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
havonta a vásárolt élelmezés esetében az érvényes szerződésben szereplő
fajlagos étkezési díjakat, a közüzemi díjakat kifizethetik, egyéb dologi
kiadásoknál pedig a 2010. évi eredeti dologi előirányzat összegének 4%-áig
vállalhatnak kötelezettséget.
- A Polgármesteri Hivatal a közüzemi díjakat a szolgáltatói számlákban
szereplő összegben fizetheti ki, az egyéb dologi kiadásokat az átmeneti
időszakban pedig a 2010. évi eredeti költségvetés 10%-áig finanszírozhatja.
A szociális ellátásoknál az állami támogatásokkal növelt összeg alapján
kerül meghatározásra az időarányos felhasználás. A városüzemeltetéssel
összefüggő kiadások esetében a szerződés szerinti ütemezésnek
megfelelően történhetnek a kifizetések.
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A kisebbségi önkormányzatok számára a központi költségvetésből kapott
állami támogatás utalható és a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal
együtt felhasználható.
- Támogatásértékű kiadásként, átadott pénzeszközként a 2010. évi eredeti
előirányzat időarányos részének 40%-a utalható, kivéve a külön közgyűlési
döntéssel jóváhagyott támogatási összegeket.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére külön
közgyűlési döntés alapján utalható tagi kölcsön.
c) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások
előirányzatai teljesíthetők, kivéve a balesetveszély elhárítás előirányzatát, melyet az
előző évi eredeti előirányzat időarányos szintjének 30%-áig lehet felhasználni a
sürgős beavatkozást igénylő esetekben. Tervezési feladatokra a gördülő tervben
szereplő összeg 50%-áig vállalható kötelezettség.
d) A hitel- és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell pénzügyileg
teljesíteni.
e) Tartalék előirányzatok esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások
előirányzatai, valamint a Polgármesteri céltartalék előző évi időarányos összege
kerülhet felhasználásra. A vis maior tartalékból történő felhasználás indokolt esetben
a 2010. évi eredeti előirányzat szintjéig lehetséges.
-

4.§
(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a jogszabályoknak és
az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2011. évi
költségvetésbe.
5. §
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
Ezen rendelet a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Dr Estefán Géza sk.
címzetes főjegyző

Habis László sk.
polgármester

6
2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az egyes helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletek módosítására
( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
A helyi adók tekintetében az önkormányzat jelentős mértékű változást nem tervez. Ez
fokozottan vonatkozik a magányszemélyek, természetes személyekre. Semmiféle adóemelés
nem lesz, ami azt jelenti, hogy a törvényi felső határokhoz számítva Eger Megyei Jogú
Városban közepesnek mondható a helyi adók mértéke.
A központi jogszabályi változások lehetőséget adnak az iparűzési adó tekintetében arra, hogy
az építményadónál bizonyos korrekciókat lehessen megtenni. A központi jogszabály az
építmény rendeltetésére, használatára, hasznosítására fókuszál, ezért az önkormányzat
elsősorban a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, illetőleg az 500 m2-nél nagyobb hasznos
alapterület utáni adózókra vonatkozóan – a tevékenységeket figyelembe véve – kerül sor
emelésre.
Továbbra is fenntartják az úgynevezett iparűzési adó címkézési lehetőséget, melynek alsó és
felső határának tekintetében van változás.
Habis László
Köszöni a hivatal munkatársainak a szakmai előkészítést. Úgy gondolja, hogy több
alternatívát is megvizsgálva egy korrekt, szakmailag megalapozott rendelet került a testület
elé.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

18 igen szavazattal elfogadásra került.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
44/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete
az egyes helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

1.§
A helyi iparűzési adóról szóló 59/2009. (XI. 27.) rendelet 6.§-a az alábbiakra változik:
(6.§) Ideiglenes jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó
mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott maximális adómérték.
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2.§
A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 60/2009. (XI. 27.) rendelet (továbbiakban: R) 5.§-a az alábbiakra változik:
(5.§) E rendelet „I. számú mellékletében” rendszeresített nyomtatványon „Nyilatkozatot”
tehet az a vállalkozó, akinek az éves iparűzési adóbevallásában legalább 350 ezer Ft
adófizetési kötelezettsége keletkezett.
3.§
A 60/2009. (XI. 27.) rendelet 6.§-a a következőkre módosul:
6.§

(1)
A nyilatkozatban jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő adó
összegének 10 %-a, de legfeljebb 300 ezer forint.
(2)

Az adózó jelölése nem lehet 35 ezer forintnál kisebb összegű.
4.§

A 60/2009. (XI. 27.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
5.§
Az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról szóló 62/2009. (XI. 27.) számú
rendelet 6.§-a az alábbiakra változik:
6.§

(1)

Az adó évi általános mértéke 2010. évtől: 450 Ft/m2/év.

(2)

A pince ingatlanok után fizetendő adó mértéke a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel: 60 Ft/m2/év.

(3)

A kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő és a (4) bekezdésbe nem
tartozó építmények mértéke: 1100Ft/m2/év.

(4)

A kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő mélygarázs, parkoló céljára
szolgáló épületrészek adó mértéke: 450 Ft/m2/év.

(5)

Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység
céljára szolgáló építmények után az adómértéke: 1400Ft/m2/év. Az emelt
mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a
tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár,
illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem.
Amennyiben az építmény e rendelet (3) illetve (7) bekezdésében foglaltaknak
is megfelel, úgy a magasabb mértékkel kell az adót megállapítani.
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(6)

Bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló épület, épületrész után, amennyiben annak hasznos alapterülete
az 500 m2-t meghaladja, az adó mértéke: 1400Ft/m2/év. Az emelt mértékű
adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges
rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az
sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem. Amennyiben az
építmény e rendelet (3) illetve (7) bekezdésében foglaltaknak is megfelel, úgy
a magasabb mértékkel kell az adót megállapítani.

(7)

Az egy helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész összesített
adóköteles hasznos alapterülete amennyiben meghaladja a 500 m2-t, úgy az
adó mértéke: 650Ft/m2/év. Amennyiben az építmény e rendelet (3) illetve (56) bekezdésében foglaltaknak is megfelel, úgy a magasabb mértékkel kell az
adót megállapítani.
6.§

Az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról szóló 62/2009. (XI. 27.) számú
rendelet 7.§-a az alábbiakra módosul.
7.§

A nem vállalkozói üzleti célt szolgáló lakás hasznos alapterülete után számított
adórészből a magánszemélynek az adókedvezmény mértéke 2010. évtől 82%.
7.§

Az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról szóló 62/2009. (XI. 27.) számú
rendelet 22.§ (1) bekezdése a következőre változik, egyidejűleg kiegészül az alábbi (5)
bekezdéssel:
22.§

(1)
Az építésügyi hatóság az általa kiadott használatbavételi engedély, építési
engedély, bontási engedély egy példányát a negyedévet követő hó 15-ig, a jogerőre
emelkedés közlése időpontjának megjelölésével megküldi az illetékes önkormányzati
adóhatósághoz. A használatba vételi engedély mellé másolatban csatolja a lakások és
üdülők végleges használatbavételéről szóló részletező adatokat is.
(5)
Ha az önkormányzati adóhatóság az elhunyt magánszemély adóügyével
összefüggésben adóigazgatási eljárást folytat vagy azt kezdeményez, és ennek során az
örökösök személyének ismerete szükséges, az adóhatóság megkeresésére a hagyatéki
leltározásra illetékes szakigazgatási szerv adatot szolgáltat a hagyatéki leltár
készítésének tényéről, a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző nevéről és
székhelyéről, valamint a rendelkezésére álló hozzátartozói adatokról (név, cím).
8.§

Az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról szóló 62/2009. (XI. 27.) számú
rendelet 23. § 7.) pontja a következőre változik:
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23.§

7.
Pince: olyan lakáshoz, üdülőhöz nem tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva
nem csak tárolásra alkalmas szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport amelynek
padlófelülete több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá és amely földdel fedve
is legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező és a csatlakozó terepszintből, és
legfeljebb bejárati és tereplejtő felőli homlokzatfelülete van.
9.§

Ez a rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba azzal, hogy e rendelet 2-4.§-aiban
szabályozottakat szerint, a rendelkező nyilatkozatot első alkalommal a 2010. évi helyi
iparűzési adóbevalláskor lehet megtenni.

Eger, 2010. december 16.

Habis László s.k.
polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
jegyző
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1. számú melléklet
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról
szóló __/2010. (XII. 17.) számú rendeletének 4.§-hoz
Nyilatkozat a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról
201_. évi helyi iparűzési adó "_" jelű kiegészítő lapja
(Eger MJV Közgyűlésének 60/2009 (XI.27.) számú rendelete alapján)

Adózó neve
Adószáma
Adóazonosító jele
székhelye
telephelye
lakhelye
Bevallott 201_.évi helyi iparűzési adó összege
Adóösszeg 10%-a

Önálló jelölés

Ft
Ft

(Adóösszeg 10%-a minimum 35EFt; maximum
300EFt)

Egyesület, alapítvány intézmény neve

Székhelye
Bankszámla száma
Adószáma
Jelölés összege

Ft

Egyesület, alapítvány, intézmény ügyvezető igazgatójának, kuratórium elnökének, igazgatójának
neve
lakcíme
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a jelölés kedvezményezettjének kérelme alapján, az
adóhatóság a felajánlást tevő adózók nevéről, címéről valamint a jelölés összegéről tájékoztatást adjon.
Kelt:

aláírás
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3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhőszolgáltatás
legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 43/2005. (XII.16.) számú
önkormányzati rendelet módosítására ( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Meghívott:

Várkonyi György
igazgató
Csirke Józsefné
gazdasági divízióvezető
Zsebe Albert
távhő divízióvezető
EVAT Zrt. (Eger, Zalár u. 1-3.)

Sós István
Az EVAT Zrt. az előző ügyvezetéstől egy igen nehéz gazdasági helyzetet örökölt. Meglátása
szerint ez abból adódhatott, hogy talán hibás volt a számviteli politikája a cégnek és a
fejlesztési politikában is voltak hiányosságok. Ebből adódóan olyan árképzés folyt az elmúlt
2-3 évben, ami nem követte a költségeket. Úgy vélik, hogy ezeket az elmaradt díjemeléseket,
valamilyen módon meg kell ejteni, mert különben a cég helyzetet ellehetetlenül.
Az EVAT a 2011. évben olyan költségtakarékos gazdálkodást kíván folytatni és olyan
intézkedéseket kíván tenni, hogy ilyen mértékű díjtételemelésre ne kerüljön sor.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Gál Judit
Hozzászólását Martonné Adler Ildikó és Lombeczki Gábor nevében is teszi. Most vannak
abban a nehéz helyzetben, amikor képviselniük kell a választópolgárokat is és a város érdekeit
is. Tudják azt, hogy a város gazdálkodását mederben kell tartani, ugyanakkor a
választópolgárok azt várják Tőlük, hogy ez az alapdíjemelést ne történjen meg.
Ez a kettősség vezérelte Őket arra, hogy megpróbálják a 10,5 %-os emelést egy kicsit lejjebb
vinni. Tudják azt, hogy nagyon sok ember nem tudja a távfűtést fizetni és emiatt az EVATnak nagyon komoly kintlévősége van. Azt is tudják, hogy azok, akik fizetnek, fölháborodással
fogadják azt, hogy miért van ez a kialakult helyzet.
Kéri, hogy a későbbiek folyamán próbáljanak megoldást találni arra, hogy milyen formában
tudnák beszedni – nem kiköltöztetésre gondol – a tartozásokat
Kéri választókerületeikben élőket, hogy ezt az emelést – a további fejlesztések
megvalósíthatósága érdekében – fogadják egy kicsit toleránsabban.
Kéri az EVAT-ot, hogy a honlapjukon tűntessék fel a fejlesztéseket, a munkálatokat a
lakosság tájékoztatása érdekében.
Habis László
2009. évben nem volt alapdíjemelés és ennek következménye a mostani áremelés. Egy
folyamatos tarifa árkarbantartás szükségeltetik.
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Az előterjesztésben szerepel, hogy a társaság, jelentős összeget kb. 70 millió forintot nem
terhel rá az irányítási és egyén költségekből.
Az sem véletlen, hogy ma még nem hozták be EVAT ez évi üzleti tervét, mert azon
dolgoznak közösösen a cégvezetésével, hogy hogyan őrizhető meg a társaság
működőképessége oly módon, hogy ott „több tízmilliós lyukat kell betömni”.
Nagyon alapos munka kell, hogy következzen az elkövetkezendő hónapokban, mert érzékelik
azt, hogy milyen a lakosság fizetőképessége, milyen a szociális helyzet.
Rengeteg vita előzte meg a mostani tarifaemelési javaslatot, közös erővel már faragtak is
vissza azon és jelentős problémát okoz, hogy még most sem a társaság valódi költségszintjét
érvényesítik. Meg kell oldani azt, hogy a társaság működőképessége biztosított legyen, hogy a
távhő rendszer karbantartása, üzembiztonsága biztosított legyen.
Dr. Csarnó Ákos
Olyan értesülésekkel találkozott, miszerint 2012. december 31-ig vezetnék ki a kapcsolt áram
termelési árat a rendszerből. Gazdasági Rádió honlapján olvasott cikkből idéz.
Kérdése a társaság felé: Az anyagban úgy szerepel, hogy az EVAT a KÁT meghosszabbítását
nem kezdeményezheti, mert a gázmotoros erőműnek nem tulajdonosa. Akkor ez kategorikus
nem, vagy elképzelhető, hogy a következő években még lehet használni a KÁT-ot?
Habis László
Korábban kezdeményezett egy törvénymódosítást, ami akkor nem járt eredménnyel. Ezek
után nyújtotta be több képviselő társa azt a módosító indítványt, amiről a Gazdasági Rádió
hírt adott. Ez azonban a társaságtól kapott információ alapján Egert nem érinti.
Tegnapi nap folyamán kért az EVAT vezetésétől egy olyan szakmai javaslatot, amit eljuttatott
több fórumra.
Úgy érzékeli, hogy a most futó, a Ház által befogadott törvényjavaslat több városnak
megoldást hoz, de nagyon soknak semmit.
Császár Zoltán
Meglátása szerint egy 10 %-os áremelési javaslattal emelt fővel kijönni nem lehet.
Habis László
Hangsúlyozza, hogy alapdíjemelésről van szó a rendelet-tervezetben.
Gál Judit
Kettősség van bennük és azért próbálják az eredeti javaslatban szereplő mértékét lejjebb
vinni.
Pál György
Komoly problémák lesznek a távhő rendszerrel, ha időben nem kapnak észbe. Olyan
koncepciót kellene kidolgozni, amelyik hosszútávon biztosítja a megfizethető és fenntartható
távhőrendszert. Hogyan lehetne a megújuló energiaforrásokat, napenergiát hasznosítani a
lapostetős „Csebokszári” házakon. Hogyan lehetne nyáron kiváltani a meleg vízfogyasztást
ezekkel az energiaforrásokkal.
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Továbbra is folytatni kell a lakások szigetelését a Panel-program keretében.
Egy ilyen válságos időszakban az EVAT Zrt.-nél, a fenntartónál is takarékoskodni kellene.
Az előterjesztésben az is olvasható, hogy 23 dolgozó bére közvetlen költségként kerül
elszámolásra. Számításai szerint a 23 dolgozó 234 ezer forintos átlagfizetéssel van ott
foglalkoztatva. Üzemi általános költségként kerül elszámolásra 14 fő és 4 %-os általános
bérfejlesztés van előirányozva a cégnél.
Úgy gondolja, hogy az áremelést, az árképzést és a távhőrendszernek a jövőjét át kell
gondolniuk.
Öt képviselőtársa nevében kéri, hogy ennél a napirendi pontnál névszerinti szavazást
rendeljen el Polgármester úr
Császár Zoltán
Lehet itt magyarázkodni, de lényege a rendelet-tervezetnek, hogy emelnek.
Csathó Csaba
A héten Alpolgármester úrral Baján jártak, ahol megtekintették a biomassza fűtőművet. A
városunkban is elindult a biomassza fűtőmű az útján és az ellenzék mindent megtett annak
érdekében, hogy azt valamilyen szinten akadályozza. Az EVAT és a város pontosan azért
kezdte el ezt a kérdést időben, hogy a hődíjemelést csökkenteni, mérsékelni tudja.
Megtekintve a bajai biomassza fűtőművet, bátran kijelenti, hogy az egész fűtőműnek a
szennyezése – por, füstkibocsátása és egyéb szennyezése – 5 családi házéval ér föl.
Amennyiben a fűtőművet fejlesztik Egerben, akkor az energiában egy újabb lehetőséget ad,
mozgásteret növel.
Kéri, hogy a biomassza fűtőmű jövőjéről és az egyéb energiaforrásról konstruktívabban
gondolkodjanak.
Nagy István
Többször elhangzott, hogy az ellenzék akadályozta a biomassza fűtőmű létrejöttét és ezzel
kapcsolatban pár dolgot tisztázni kíván.
Először is a biomassza fűtőművel kapcsolatban azt mondták, hogy szerintük közgyűlési
kompetencia az, hogy egy ilyen méretű erőmű hol épüljön meg Egerben. Ez abból a
szempontból is fontos, hiszen magának az egész környezetnek a terhelése minden képviselő
számára fontos, de legfőképpen annak a körzetnek a képviselője számára.
A másik dolog, amit nehezményeztek, hogy az EVAT miért nem saját kompetenciában
csinálja meg ezt a beruházást? Miért kell hozzá egy külső cég? Miért nem az EVAT tulajdona
az új biomassza erőmű? Miért esnek bele abba, mint amibe a gázmotorral kapcsolatban
beleestek?
A harmadik dolog pedig az, miszerint ők azt mondják, hogy ugyan az a helyzet áll elő, mint a
„gázmotoros történetnél”, hogy át kell venni a hőt a külső cégtől az EVAT-nak és ezáltal a
hődíjra semmilyen befolyással nincs, nem tudja olcsóbban előállítani.
Többször elhangzott, hogy az ellenzék miatt csúszott a beruházás. Nem, a konkrét tény az,
hogy a szeptemberi közgyűlésre ment a részletes rendezési tervmódosítás, amelynek 30 napos
kifüggesztése kötelező.
Úgy gondolja, hogy ha a véleményeket ütköztetik, akkor talán még jobb megoldásokat is
tudnak az elkövetkező időszakba hozni.
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Habis László
MSZP-s városvezetés és cégvezetés valósította meg a gázmotoros erőművet és a közgyűlés
nem tudott róla, mert az EVAT Igazgatósága döntött. Akkor a cég döntött, most a biomassza
fűtőmű esetén meg közgyűlési kompetencia legyen a döntés, ezt ellentmondásosnak érzi.
Reményei szerint a megújuló energiákkal kapcsolatos lehetőségek a pályázati
konstrukciókban és az Új Széchenyi Tervben majd benne szerepelnek.
Nagy István
Az akkori döntést sem helyeselte és a mondandójának az volt a lényege, hogy rossz döntést,
egy rossz gyakorlatot nem kell követni.
Egyébként a gázmotoros beruházás után a távhődíj csökkent.
Habis László
Igen és ezt a lehetőséget vette el az előző parlament azzal, hogy KÁT rendszert megszűntette.
Ficzere György
A távhő árképzésnek két szegmense van egy alapdíj és egy hődíj. A hődíj esetében a
gázáremelés egyfajta képlet mentén számítódik be automatikus módon.
Az alapdíj az egész rendszer karbantartását, működtetését és a rendszer komplett
konfigurálását jelenti. Ennek évenként legalább az infláció mértékével, ha nem történik meg
az emelése, akkor az üzemeltető komoly bajba tud kerülni. Az, hogy a 2009. évben nem
történt ilyen áremelés az valóban így utólag megítélve nem tűnik túl szerencsésnek. Mind a
két évben a kb. 4,5 -4,5 %-os emelés elviselhetőbbnek tűnt volna, mint így a 9,5 %-os emelés.
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság is több kérdést intézett az EVAT irányába és
több szempontból kívánta megvilágítani, hogy ez a 9,5 % valóban alátámasztható-e szakmai
indokokkal, amelyek nélkül az EVAT a 2011-es évben ellehetetlenül.
Jóval magasabb 13-14 %-ról indultak az árviták, de úgy gondolja, hogy a kialakult szám,
amelyik még elfogadható. Az EVAT-ot tönkre menni hagyni nem szabad, mert akkor a
következő évben egy csődbe ment cég esetében már nem az a kérdés, hogy milyen áron van
távfűtés, hanem az, hogy van-e, vagy nincs.
Orosz Lászlóné
Köszöni azon képviselők munkáját, akik sokat dolgoztak annak érdekébe, hogy az előttük
lévő anyagban a hődíjemelés mértéke sokkal alacsonyabb, mint ami korábbi javaslat volt.
Habis László
Kéri az EVAT vezetőjét, hogy reagáljon az elhangzottakra.
Várkonyi György
Az EVAT-ról és a kialakult helyzetről ad tájékoztatást.
Komoly problémája a cégnek az, hogy hogyan lehetne a hátralékokat beszedni. A
hátralékosoknak két kategóriája van. Egyik, akik nem tud fizetni, a másik, akik nem akarnak
fizetni. Nagyon nagy energiákat köt le az EVAT-nál a hátralékok kezelése. Azok a kollégái,
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akik ezen a területen dolgoznak, napi kapcsolatban, személyes kapcsolatban vannak minden
ügyféllel. Személyes programokat dolgoznak ki rájuk, személyesen kezelik az ügyeket, hogy
milyen részletekben tudnak fizetni, mikor tudnak először fizetni, stb.
A KÁT nem egy „varázsszó”, nem egy életünk végéig tartó valami volt. A 2002. évi törvény
világosan kimondta és a 2007. évi megerősítette, hogy 2010. december 31-én megszűnik. Az
nem történt meg, hogy az átmeneti időben mi legyen. Elindult egy folyamat, hogy az átmeneti
időt hogyan szabályozzák. A Gazdasági Rádióban elhangzott javaslatról el kell mondania,
hogy csak egy szűk kört érint. Polgármester úr fölvállalta azt, hogy ennek a tágítását, esetleg
Egerre való vonatkoztatását is megpróbálja módosító indítvánnyal bevinni és a jövő heti
szavazásnál ezt az érdeket kicsit érvényesíteni.
Hangsúlyozza, hogy a KÁT-ot mindenki megfizeti a villamos áramban.
Egyetért Pál György képviselő úr koncepcióról szóló javaslatával. Koncepció és előrelátás
nélkül valójában semmit nem lehet megvalósítani.
Az EVAT-nak már 1992-ben volt koncepciója. ´92-től kezdte az országban először átalakítani
a hőközpontjait. 62 darab hőközpontot cseréltek ki ezalatt az időszak alatt. Már ´92-ben
bevezették a hőközpontonkénti mérést, a mérés szerinti elszámolás és a költségmegosztók
szerintit.
A lakások állapotáért nem felelős az EVAT, az egy tulajdonosi feladat.
Nagyon jó útnak tartja azt, ha a lakások hőszigetelését a Panel-programot és a lakások
korszerűsítését, a szekunder körök rendbetételét folytatják.
A napenergia hasznosítási javaslattal egyetért abban a pillanatban, amikor gazdaságilag
kezelhető lesz annak az ára, akkor biztosan lépni kell ezen a téren is.
Elhangzott, hogy az EVAT-nak is takarékoskodnia kell, amivel egyetért és a terveiket ezen
elv alapján állítják össze.
A bérek esetében igaz a 234 ezer forint, csak ez egy négyműszakos munkarendben dolgozó
személy bére és a munkatörvénykönyve által előírt pótlékok azok, amik feltornázzák az
összeget. Az alapbérek 100 és 130 ezer forint között mozognak.
A jövő évben egy komoly átvizsgálást fognak végezni, nemcsak a távhős vonalon, hanem az
összes többi általános költségük területén.
Nagy István felvetéseivel egyetért. El tudja fogadni, hogy a közgyűlés magára vállalj azt a
döntést, hogy hol épüljön valami, melyik terültet biztosítja beruházásra. Meggyőződése, hogy
a szakma véleménye nélkül nehéz lenne ebben véleményt formálni. Egy olyan rendszerbe,
ahol máshol nem nagyon táplálható be hő csak ott ahol most van a központ, akkor ott kell
betáplálni és minden más megoldás csak költséget növel.
Hogy miért nem az EVAT valósítja meg a biomassza fűtőművet? Mert nincs rá fedezet.
Véleménye szerint a gázmotoros fűtőmű megvalósítása jó döntés volt, mert ha ez nem történt
volna meg, akkor 22 %-al magasabb lenne a hődíj.
Nem az a probléma, hogy más termeli a hőt, hanem az a baj, ha rossz szerződést kötnek vele.
Egyetért azzal a képviselői felvetéssel, miszerint gondolkodjanak együtt, próbálják megoldani
a lakosság problémáit közösen.
Sós István
Egy cégnél a számviteli politika mindig az ügyvezetés feladata és felelőssége.
Habis László
Névszerinti szavazás:
Bognár Ignác
Dr. Csarnó Ákos

nem
tartózkodás

16
Csathó Csaba
Csákvári Antal
Császár Zoltán
Ficzere György
Gál Judit
Habis László
Jung László
Lombeczki Gábor
Martonné Adler Ildikó
Dr. Misz Mihály
Nagy István
Orosz Lászlóné
Pál György
Rázsi Botond
Sós István
Tóth István
Szavazás:

igen
igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem
igen
nem
igen
igen
nem

12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.
/ A névszerinti szavazás jegyzőkönyve mellékletét képezi. !
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
45/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1. §.
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
Díjtétel megnevezése:
1. Alapdíj

/5.§. (1) bekezdés/

a./ a lakossági és egyéb fogyasztó részére
- fűtés célú felhasználáskor
- melegvíz célú felhasználáskor
- együttes felhasználáskor
2. Hődíj
-

Ft/lm3/év
Ft/lm3/év
Ft/lm3/év

/6.§ (1) bekezdés
Lakossági fogyasztók részére
Közületi fogyasztók részére

3.719 Ft/GJ
3.776 Ft/GJ

367,92
114,84
482,76
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2. §
A rendelet 2011. január 01. napjától lép hatályba. A rendelet egyéb pontjai változatlanul
maradnak.

Habis László sk.
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

4./

dr. Estefán Géza sk.
Eger Megyei Jogú Város
Címzetes főjegyzője

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú
önkormányzati rendelet módosítására /az egri 1307/39 hrsz-ú ingatlan
törzsvagyonból történő részbeni kivonásáról/
( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

15 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
46/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az 5/2008. (II.01.) vagyonrendelet 4. sz. mellékletét képező közterületek között felsorolt
törzsvagyon részét képező egri belterületi 1307/39 hrsz-on nyilvántartott 6 ha 1550 m2
térmértékű közterületi ingatlanból 3568 m2-t a törzsvagyoni körből kivonja.
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Cím

Helyrajzi szám

Változás előtti
terület

Változás utáni terület

Malomárok u.

1307/39

6 ha1550 m2

5 ha 7982 m2

2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Habis László sk.
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

5./

Dr. Estefán Géza sk.
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
Címzetes főjegyző

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) számú
önkormányzati módosításáról az Eger, Déli iparterület városrész 21. számú tömbjére
vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása kapcsán
( I. forduló )

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott:

Wolf Beáta tervező
(1145 Budapest, Jávor u. 18.)

Ficzere György
2007-ben döntött úgy az önkormányzat, hogy a ZF Tihaméri állomás környéki fejlesztési
beruházásban részt kíván vállalni oly módon, hogy az ott lévő önkormányzati területek, illetve
nem önkormányzati tulajdonú területek megszerzésével lehetőséget biztosít a beruházás
megkezdéséhez. A hatályos Szabályozási Terv szerint a terület kereskedelmi gazdasági
övezetbe sorolt és a kialakítható legkisebb terület mérete 300m2. A jelenlegi szabályozás nem
teszi lehetővé az 1000 m2-es terület kialakítását, így szükséges a szabályozási terv és a Helyi
Építési Szabályzat módosítása.
Az előterjesztésben szereplő anyagot az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
támogatta.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
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Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

535/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eger, Déli iparterület 21. számú
tömbjére vonatkozóan az Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008. (VI.27.) sz. rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és a Szabályozási
Tervet, és döntött a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról, továbbá az egyeztetés
lezárulta után a 30 napos közszemlére tételről.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész,
az Építésügyi Iroda vezetője

A szabályozási terv államigazgatásra
bocsátásának határideje:
2010. december 22.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Rázsi Botond
Előterjesztések:

6./

Javaslat Eger Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési koncepciójára

Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Balogh Éva /a KIÉT részéről/

Habis László
Egy negyven oldalas szöveges értékelést készítettek a költségvetési koncepcióról és eleget
tettek azoknak a kötelező penzumoknak is, miszerint egy koncepcióban milyen számszerű
adatok kell, hogy szerepeljenek.
Néhány gondolatot fogalmaz meg a koncepcióval kapcsolatban és hangsúlyozza, hogy nem
költségvetést tárgyalnak, hanem „lélekben felkészülnek” arra, hogy az elkövetkező hetekben
kemény munkával elkészítsék Eger város 2011. évi költségvetését.
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Ennek a negyven oldalas anyagnak minden egyes mondata abban az értelemben helytálló,
hogy minden egyes mondatát végig kell, hogy vigyék a 2011. évi költségvetésen. Tekintettel
arra, hogy a parlament december 23-án fogja elfogadni a költségvetési törvényt és addig még
módosító indítványok tömegéről kell majd döntést hozni, melyek nagy része befolyásolhatja
majd az önkormányzatok pozícióit.
A költségvetés készítésével párhuzamosan egyéb munkák is folynak, amelyek
befolyásolhatják majd a végleges döntéseiket. Itt elsősorban a pályázati ügyekre gondol.
Azt látniuk kell, hogy a 2011-es év a magyar önkormányzatoknak nem lesz egy jó éve. Egy
hihetetlenül nehéz környezetben dolgoznak majd, minthogy az állam, a kormányzat legfőbb
feladata az, hogy konszolidálja az ország gazdasági helyzetét. Tegyen lépéseket a gazdasági
növekedés beindítására, a kis- és középvállalkozói szektor erősítésére és egy sor területen
reformfolyamatok elindítására. Erre a rengeteg változásra is fel kell készülniük, illetve
képesnek kell lenniük arra, hogy Eger város alkalmazkodjon ezekhez a változásokhoz.
Az is biztos, hogy ezek a kormányzati törekvések nem vezetnek majd azonnal eredményre.
Fontos stratégiai célja a kormánynak az, hogy keretek között tartsa az államháztartási hiányt,
csökkentse az állami újraelosztás mértékét, arányát és szigorú takarékosságra ösztönözzön
minden közszereplőt.
Mindebből az következik, hogy a normatívák fajlagos összegei általában nem nőnek.
Kivételként mondható el a településüzemeltetési normatíva, amelyik mintegy 45 millió
forintos többletbevételt hoz a városnak és a pedagógus szakképzésnek is van újfent
normatívája.
Általános normatíva lesz a szakmai informatikai fejlesztés, illetve az érettségi és szakmai
vizsgák tekintetében is. Emelkedik valamelyest az óvodai és az iskolai kollégiumi étkeztetést
normatívája és változik a tanulók ingyenes tankönyvellátása is.
Reményük van arra, hogy az idegenforgalmi adó normatívája egy lépést visszább tesz.
Korábban 2,- forint volt, az idén 1,- forint és abban bíznak, hogy 2011-ben 1,50 forint lesz.
Csökken a pénzbeli szociális normatívák fajlagos összege és megszűnik a társulásba járó
gyermekek után járó kiegészítés.
Átalakul a közfoglalkoztatás rendszere. A cél az, hogy egyrészt ne alibi foglalkoztatás legyen,
másrészt a közfoglalkoztatás lehetőség szerint a vállalkozói szférát segítse.
Változik a lakásfenntartási támogatás rendszere a második félévtől.
Általában csökkent a központosított támogatások száma, ugyanakkor igényelhető a
továbbiakban is helyi tömegközlekedési támogatás, nyári étkeztetésre felzárkózást segítő
támogatás. Új normatíva az iskolai utánpótlássport infrastrukturális fejlesztése.
Saját bevételeik kapcsán izgalommal várják, a december 20-át, mert akkor fény derül arra,
hogy az iparűzési adófeltöltés milyen és annak tükrében kell majd a hivatal szakembereinek
sok-sok döntést meghoznia annak érdekében, hogy az évvégéig a költségvetés számai
megfelelően kezelhetőek legyenek. Továbbá sok információt ad ahhoz, hogy alakulhatnak a
2011. évi adóbevételeik.
A helyi adók tekintetében az iparűzési adó a legfontosabb sajátbevételük. Ennek tervezése
nagyon alapos körültekintést igényel. Optimális szinten kell tudniuk megtervezni, hiszen a
működési költségvetés egyensúlyi helyzetét alapvetően befolyásolja.
Az imént hoztak egy döntést az építményadó tekintetében.
Az illetékek esetében részint a törvényi szabályozás okán, részint az ingatlanforgalom ismert
alakulása miatt zuhanásszerű csökkenés mutatkozott, ami 120 millió forint körüli kiesést
jelent. A kormányzat ugyan kompenzál a nagyrendszer egészét illetően, de az inkább a
kistelepülések életben maradását segíti. Eger, mint Megyei Jogú Város ennek inkább
kárvallottja.
Az SZJA 8 %-a illeti meg az egyes önkormányzatokat alanyi jogon és a gazdasági válság
hatásai érzékelhetők akkor, amikor 1 milliárd 60 millió forint helyett, 860 millió forint jut a
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városnak. Kötelességük minden ésszerű megtakarítási lehetőség feltárása, legyen az
intézményi rendszert, a hivatali működést, vagy az önkormányzat cégeit érintő.
Néhány gondolatot mond el a fejlesztéssel, turisztikával, környezeti értékek védelmével,
szociális alapszolgáltatásokkal és oktatással kapcsolatos pályázatokról.
Megemlíti, hogy a közúti elérhetőség javítása is egy nyitott kérdés és szeretnék elérni, hogy a
négy és öt számjegyű útfejlesztések ne csak külterületekre irányulhassanak, hanem
belterületre is, ami által lehetőségük lenne arra, hogy a legkritikusabb városi közlekedési
problémákat kezeljék.
Újra neki rugaszkodnak a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részéről a rekultivációs
projekt második fordulójának.
A hivatal munkatársaival elkezdenek azon is munkálkodni, hogy mik azok a Brüsszelbe
benyújtható pályázatok, amelyek adott esetben lehetőséget kínálnak a város számára.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Dr. Csarnó Ákos
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját ismerteti.
A kedvezőtlen gazdasági körülmények hatására szükséges egy takarékosabb és
költséghatékonyabb költségvetés készítése, a kiadások folyamatos kontrolja mellett. A
költségvetés tervezésekor legfontosabb feladatnak a bizottság az egyensúlyteremtést tartja,
lehetőleg a legkisebb működési hiány beállításával.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatban lévő és az induló pályázatok megvalósítására,
végrehajtására.
Legyen külön címsora a civileknek, hangsúlyos legyen a civilalap és törekedjenek
civilmozgalom erősítésére a közgyűlés.
Nagy István
A korábbi évekhez hasonlóan, most is nagy alapossággal és körültekintéssel elkészített
költségvetési koncepciót kaptak a kezükbe.
Azon kormányzati intézkedésből adódóan, amivel a magasabb jövedelműek SZJA kulcsának
csökkenése bekövetkezett, a SZJA helyben maradó részére is jelentősen csökkenni fog. Ezt a
bevételt semmilyen módon nem fogja tudni pótolni az önkormányzati költségvetés. Ennek
okán még takarékosabb gazdálkodásra lesz szüksége Eger Megyei Jogú Városnak, mint eddig
volt.
Minden évben visszatérő téma, hogy a tárgyi eszközértékesítéseik – konkrétan az ingatlan –
soha nem teljesülnek abban a mértékben, mint amilyen mértékben tervezik. Kéri a
költségvetés készítőit, hogy erre különös gondossággal figyeljenek oda és a tárgyi
eszközértékesítésüket jelentősen csökkentsék.
A kiadások vonatkozásában egyetért azzal, hogy fejlesztések tekintetében az
önkormányzatnak meg kell tudni határozni azt, hogy mi az, amiben valójában fejleszteni
szeretne, mi az, amiben ténylegesen pályázni kíván.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatban arra buzdítja a város vezetését, hogy
még nagyobb elánnal lásson ehhez a munkához. Eger ebben a kérdésben le van maradva, ami
meglátása szerint nem a Városfejlesztő Kft. hibája.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 3 milliárd forintos fejlesztése Egert, az egri belvárost
nagymértékben meg fogja változtatni és ennek megvalósítása a legfontosabb.
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Dr. Misz Mihály
A koncepciót egy elemmel kívánja kiegészíteni, mégpedig az „Egészséges Egerért Program”mal, ami magában foglalja az óvodás kortól, az idős korig az egészséggel való törődést.
Ennek kellene kidolgozni a 2011. évre eső részét és négy évre szóló programját.
Csákvári Antal
Számukra is irányadó az ország költségvetése. Az ország gazdasági helyzetéről, az új adózási,
támogatási rendszerről és kormány intézkedéseiről beszél. Eger város szempontjából
kívánatosnak tartja a kistérségi feladatellátás átgondolását, újra tárgyalását. Hangsúlyozza a
testvérvárosi kapcsolatok erősítését. Nagyon fontosnak tartja a közoktatás területén Eger
városában az óvodai hálózat korszerűsítésére irányuló elképzelések realizálását. A szociális
ellátás területén is komoly változások lesznek törvényileg, amely Eger városát is érinteni
fogja. 2011. évtől egy Nemzeti Közfoglalkoztatási Program fog elindulni.
Kéri a költségvetés előkészítőit, hogy a 2011. évben a város támogassa az Alsófokú Diáksport
Bizottságot 300 ezer forinttal, két országos rendezvény szervezése okán.
A civil szervezetek támogatása a korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is fontos feladatuk.
Császár Zoltán
Egyetért az előtte felszólalók által elmondottakkal.
Csákvári Antal tanácsnok úrtól, mint a Humán Erőforrás Bizottság elnökétől, kérdezi, hogy
mit értenek azon, hogy szükségesnek tartják, az előző ciklusban már tárgyalt kitűntetési
javaslat újbóli napirendre tűzését.
Csathó Csaba
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciót
és egyhangúan támogatta. Megállapította, hogy alapos, mindenre kitérő, de nem tudta
figyelembe venni az állam és az önkormányzati feladatmegosztás változásának hatásait a
koncepció. Ebben a tekintetben jelentős változások lesznek, csak remélni tudják, hogy jó
irányba. A koncepcióból idéz: „A rendszeres karbantartás és az amortizációpótló beruházások
elmaradnak, az ebből adódó, többnyire ismeretlen mértékű vagyonvesztés folyamatosan jelen
van.” Ezt nagyon fontos felvetésnek és kérdésnek tartja és részletesebb kifejtés igényelne.
A Szent József forrás vize folyik, azzal viszont minél előbb kezdeniük kellene valamit, mert
az egy komoly városi vagyon. Az önkormányzati törvény alapján egy kötelezettségük van,
mégpedig gazdasági program készítése, erre a ciklusra vonatkozóan.
Csákvári Antal
Császár Zoltán képviselő úr által feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy szeretnék, ha a
„Polgármesteri Dicséret”, „Eger város Oktatási és Nevelési Ügyéért”, illetve az „Eger Kiváló
Pedagógusa” díjakkal nagyobb összeget tudnának adni, mert olyan emberekről,
pedagógusokról van szó, akik kiemelkedő munkát végeztek, végeznek Eger városában.
Nagy István
Kéri képviselő társait, hogy ha adatokat említenek – államadósság, GDP, stb. -, akkor azt
tegyék pontosan.
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Habis László
Köszöni az észrevételeket, javaslatokat és rendkívüli konstruktivitást tapasztalt minden
hozzászóló részéről.
Rázsi Botond
Szavazás:

17 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

536/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármester által benyújtott 2011. évi
költségvetési koncepciót. A koncepcióhoz kapcsolódóan a költségvetés készítés további
munkálatairól a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:
1.

A koncepcióban meghatározott irányelvek alapján kell a 2011. évi költségvetési
tervezést megkezdeni, elkészíteni és a jövő évi költségvetési rendeletet megalkotni.
Felelős:
Határidő:

2.

A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési kiadásokat
tervezni. A költségvetési javaslatot 2011. évre úgy kell kidolgozni, hogy a működési
hiány év végére megszüntethető legyen.
Felelős:
Határidő:

3.

Polgármester és a Jegyző
folyamatos

Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten
kezelendő az adó- és illetékbevételek és a vagyonértékesítés előirányzatának
körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása.
Felelős:
Határidő:

4.

Polgármester és a költségvetési szervek vezetői
folyamatos

Polgármester és a költségvetési szervek vezetői
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

A fejlesztési hitel nagyságrendjének tervezésénél előtérbe kell helyezni a
pályázatokhoz kapcsolódó hitelfelvételt. Egyes fejlesztési célú kötelezettségek
esetében későbbi évekre történő átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további
évek költségvetésére gyakorolt hatását a költségvetés gördülő tervében be kell
mutatni.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Gazdasági Irodavezető
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5. A 2011. év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének végleges
összeállítása és a megvalósítás elindítása.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja
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A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok közül a folyamatban lévő
fejlesztéseket kell előre sorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az EU
pályázatok által biztosított fejlesztések előkészítésére, a finanszírozás forrásainak
megteremtésére.

6.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell összeállítani a
terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A kulturális intézményeknél
programköltségvetéseket is készíteni kell.

7.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására,
valamint készüljenek felmérések a 2011. évi költségvetés összeállítása érdekében.

8.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László

7./

Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítására

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

17 igen szavazattal elfogadásra került.

537/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Egri Kulturális és Művészeti Központ
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Alapító Okiratának módosítását.
Felelős:

Jogi és Szervezési Iroda
vezetője

Határidő:

2010. december 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv
1.

Neve:
Egri Kulturális és Művészeti Központ
Rövidített neve:
EKMK

2.

Idegen neve:
Angol: Center of Culture and Art - Eger
Német: Kultur und Kunst Centrum - Eger
Francia: Centre Culturelle et Arte d’Eger

4.

Székhelye:
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

5.

Az intézmény telephelyei:
Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Templom Galéria
Eger, Trinitárius u. 1.
Bartakovics Béla Közösségi Ház
Eger, Knézich K. u. 8.

6.

Alapító, fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

7.

Működési köre:
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

8.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. 1. bekezdésében valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. §-ban foglaltak, illetve
EMJV Önkormányzata18/2008.(IV.25.) sz. rendelete Eger város kötelező közművelődési és
kulturális feladatairól.

26
8.1. Alaptevékenysége:
TEÁOR (93.29) Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

900114

Máshová nem sorolható színházak tevékenysége

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

9329

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932918

Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás

932919

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység

931301

Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

931302

Fogyatékossággal élők szabadidősport tevékenysége és támogatása

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

853214

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai, elméleti felnőttoktatás

853224

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás

855100

Sport, szabadidős képzés

855200

Kulturális képzés

855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933

Foglalkoztatást elősegítő képzések

855935

Szakmai továbbképzések

855937

M.n.s. egyéb felnőttoktatás (Felnőttképzési szám: 00062-2009)

856092

Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

856099

Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

949900

Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

591111

Filmgyártás

5914

Filmvetítés

591411

Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban,
szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken.

889108

Gyermekek napközbeni ellátása

889109

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

890111

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok

890114

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

890116

Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok

890211

Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
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890212

Gyermeki jogok érvényre jutatásával összefüggő feladatok

890213

Ifjúság szakmai fejlesztési feladatok

890214

A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások

890215

A gyermekek és fiatalok környezet és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok

890216

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok és támogatásuk
viselkedését elősegítő programok

890221

Az időskorúak társadalmi integrációja, az aktív és méltó időskor megteremtését
célzó programok

890222

Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok és támogatásuk,
idősügyi önkormányzati kezdeményezések támogatása

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303

Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek

Kiegészítő tevékenység:
Alaptevékenységgel egyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását
célzó, támogatáson kívüli forrásból államháztartáson belüli szervezetek, államháztartáson
kívüli jogi személyek és magányszemélyek részére nem kötelezően és nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenység:
581900
592011
592012
592013

Egyéb kiadói tevékenység
Hangfelvétel készítése
Élő hangelvétel készítése
Rádióműsor készítése

620300
932912
772100
702200

Számítógép üzemeltetés
Táncterem működtetése
Szabadidős sporteszközök kölcsönzése
Üzletviteli, egyéb tanácsadás

Kisegítő tevékenysége:
Alaptevékenységtől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását
célzó, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson belüli szervezetek és magánszemélyek
részére nem kötelező és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység
562916
562919
581400
682002
773000
821900
773000
791200

Üdülői, tábori étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelése
Egyéb gép, tárgyi eszközkölcsönzés
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Egyéb gép, tárgyi eszközkölcsönzés
Utazásszervezés
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821900
823000
910121
910122
910123

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

E tevékenység a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, az alapellátási
feladatok színvonalának növelése, kiegészítése céljából folytatható, az intézmény
összkiadásainak 5 %-ig. Veszteségesen, az alapfeladatok előirányzatai rovására a
tevékenység nem folytatható.
Alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból,
államháztartáson kívüli jogi személyek és magánszemélyek részére végzett tevékenység:
562916
562919
581400
682002
773000
821900
773000
791200

Üdülői, tábori étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelése
Egyéb gép, tárgyi eszközkölcsönzés
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Egyéb gép, tárgyi eszközkölcsönzés
Utazásszervezés

A vállalkozási tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
9.
9.1.
9.2.

5%

Tipus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:
Közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
Közintézmény

9.3.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait az
Egri Közszolgáltatások Intézménye (EKVI Eger, Bem tábornok utca 3.), mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

10.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozott időre, 5 évre megbízott igazgató,
a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet alapján. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében, kinevezés és felmentés tekintetében az irányító szerv
gyakorolja.

11.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok) megjelölése:
a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992.évi XXXIII. törvény alapján.

12.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
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Eger Megyei Jogú Város tulajdonában álló:
a./
Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Hrsz.: 7243
b./
Templom Galéria
Eger, Trinitárius u. 1.
Hrsz.: 7242
Az Egri Főegyházmegyétől használatra átadott épület:
Bartakovics Béla Közösségi Ház
Eger, Knézich K. u. 8.
Hrsz.: 5084
13.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.
(II.01.) sz. rendelete szabályozza.

Záradék:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a ../2010. (XII.16.) számú határozatával, az Egri
Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratát 2011. január 1-jei hatállyal jóváhagyta.
Ezzel egyidejűleg, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése /2009. (V.28.) számú, és
624/2008.(XI.27.) számú határozata hatályát veszti.

E g e r, 2010. december 16.
…………………………………………………
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

8./

Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt-be beolvadó Délborsodi Víz- és Csatornamű
Kft. (mint beolvadó társaság) a Heves Megyei Vízmű Zrt. (mint átvevő társaság)
végleges vagyonmérleg és vagyonleltár, valamint a Heves Megyei Vízmű Zrt.
átalakulással létrehozott társaság végleges vagyonmérleg és vagyonleltár
elfogadásáról

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Meghívott:

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
VÍZMŰ Zrt. (Eger, Hadnagy u. 2.)

Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
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Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

18 igen szavazattal elfogadásra került.

538/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft 2010. szeptember 30-i
záró beszámolóját 674.449 eFt mérleg főösszeggel és 2.325 eFt eredménnyel, melyet az
eredménytartalékba kell helyezni.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft 2010. szeptember 30-i
végleges vagyonleltár alapján készült végleges vagyonmérlegét, 674.449 eFt mérleg
főösszeggel.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2010. szeptember 30-i végleges
vagyonleltár alapján készült végleges vagyonmérlegét, 5.779.929 eFt mérleg főösszeggel
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el az egyesülő gazdasági társaságok beolvadás utáni, 2010.
szeptember 30-i végleges vagyonmérlegét, 6.454.378 eFt mérleg főösszeggel
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Heves Megyei Vízmű Zrt Alapszabályának - a Heves megyei
Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésen meghozott határozatokkal történő - módosítását.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Rázsi Botond

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. december 17.
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9./

Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti tervéről, 2010. évi üzleti
terv I-X. havi teljesítéséről, az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának
meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról

Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Dr. Kurucz András ügyvezető
Kontra Anna mb. könyvelő
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Egri Városfejlesztési Kft. ( Eger,Dobó tér 8.)

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Nagy István
Igazgató úrtól kérdezi: Van-e valamilyen többletforrásra, vagy bármilyen kiegészítő eszközre
szüksége a Kft.-nek ahhoz, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában gyorsabb,
hatékonyabb munkát tudjanak végezni, hogy az minél előbb meg tudjon valósulni?
Dr. Kurucz András
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia egy „útvonal mentén valósul meg, ennek az
útvonaltervnek vannak bizonyos mérföldkövei”. Az előzetesen tervezetteknek megfelelően
halad a rehabilitáció előkészítése és majd a végrehajtása a belvárosi rehabilitációnak. Minden
eszköz rendelkezésre áll a feladatok elvégzéséhez.
Habis László
Egy tudatos munka eredményeként a társaság takarékosan gazdálkodott és jelen állapot
szerint a társaság korrekten képes a feladatai ellátására.
Rázsi Botond
Szavazás:

17 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

539/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti
tervét 48.362 eFt tervezett bevételi és 47.431 eFt tervezett kiadási összeggel, 931 e Ft
eredménnyel.
Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2012. május 31.
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Szavazás:

18 igen szavazattal elfogadásra került.

540/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Egri Városfejlesztési Kft. kizárólagos
tulajdonosa elfogadja a társaság 2010. évi üzleti tervének I-X havi. teljesítéséről készült
tájékoztatót.

Szavazás:

Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2010. december 31.

17 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

541/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő
Bizottságának 2010. évi munkájáról készült beszámolóját.

Szavazás:

Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2010. december 31.

15 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

542/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2011. évi
prémiumfeladatát az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg amennyiben a Közgyűlés
által elfogadott 2011. évi üzleti tervét a tervezett eredmény elérésével hajtja végre.
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2.

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30%-a illeti meg 2011. évre, az önkormányzati
források költséghatékony és rendeltetésszerű felhasználása esetén a megbízási
szerződésben és az SZMSZ-ben megjelölt tevékenységek ellátása körében.

3.

Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a
tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2011. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012. május 31.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László

10./

Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2011. évi üzleti tervéről, 2010. évi üzleti terv
I-III. negyedéves beszámolójáról, az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának
meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Meghívott:

Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft. (Eger, Homok u. 26.)

Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Dr. Csarnó Ákos

ügyrendi kérdésben

A 10. és a 12. napirendi pontokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, mert az
agyag nem készült el a bizottsági ülésre és így nem tudnak egyértelmű állásfoglalást tenni.
Bognár Ignác
A tél idején a Deák Ferenc úton többször tapasztalta, hogy az utakat takarítják a hótól, de a
járdákat a lakástulajdonosok a házuk előtt nem.
Kérdezi, hogy a Kft. gondolkodik-e esetleg egy olyan megoldáson, hogy gépeket, gyalogos
hómarókat vásárolnak és azzal takarítanák a járdákat.
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Dr. Rittenbacher Ödön
A 2010. évi működésnek a főbb eredményeit foglalja össze, tapasztalatait mondja el.
Bognár Ignác képviselő úr felvetésére nemleges választ ad, mert nem igazán a Városgondozás
Kft. feladata az, hogy a lakosok helyett a járdákat takarítsa.
Habis László
A közterület-felügyeletnek lehet olyan feladata, hogy fölkérik a lakástulajdonosokat, hogy a
kapcsolódó közterületen a járdaszakaszt tartsák rendben.
Császár Zoltán
A Városgondozás Kft. egy stabil, jól gazdálkodó cége a városnak mindazok ellenére, hogy
nagyon összetett a feladatuk és munkájuk van.
A járdák takarításával kapcsolatban az a véleménye, hogy a közterület-felügyeletnek
határozottan kell fellépnie ez ügyben, vagy a közmunkásokkal kell megoldania.
Habis László
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

543/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgondozás Eger Kft. 2011. évi végleges
üzleti tervét 1.090.513 eFt tervezett bevételi és 1.078.335 eFt tervezett kiadási és ráfordítási
összeggel, 12.178 e Ft eredménnyel.

Szavazás:

Felelős:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető igazgató

Határidő:

2011. május 31.

16 igen szavazattal elfogadásra került.

544/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgondozás Eger Kft. 2010. évi üzleti
tervének I-III. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót
Felelős:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető igazgató

Határidő: 2010. december 31.
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Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

545/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő
Bizottságának 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolót.
Felelős:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető igazgató

Határidő: 2010. december 31.

Szavazás:

16 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

546/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének részére
2011. évre a következő prémiumfeladatot határozza meg:
-

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg 2011. évre, amennyiben az
üzleti tervben meghatározott üzemi-üzleti tevékenység eredményét 9.178 eFt összegben
teljesíti. Minden 500 eFt összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal
csökken, nem fizethető ki prémium abban az esetben, ha a 2011. évi üzemi üzleti
tevékenység eredménye az 5.675 eFt-ot nem éri el.

-

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg 2011. évre, amennyiben
bevételét növeli külső piacok megszerzésével, úgy hogy megtartja az Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatától származó 90%-os bevételi arányát.

-

Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a
tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2011. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

A 11. számú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják.

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012. május 31.
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12./

Előterjesztés az Agria Film Kft. 2011. évi üzleti tervéről, 2010. évi üzleti terv I-III.
negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2010. évi munkájáról, 2011. évi
munkatervéről

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Meghívott:

Kiss Lajos ügyvezető
Agria Film Kft. (Eger, Széchenyi u. 14.)

Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

14 igen szavazattal elfogadásra került.

547/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2011. évi üzleti tervét
122.740 eFt tervezett bevételi és 122.129 eFt tervezett kiadási összeggel, 611 e Ft
eredménnyel.

Szavazás:

Felelős:

Kiss Lajos
ügyvezető

Határidő:

2012. május 31.

15 igen szavazattal elfogadásra került.

548/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata mint az Agria film Kft. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja a társaság 2010. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről készült
tájékoztatót.
Felelős:

Kiss Lajos
ügyvezető

Határidő:

2010. december 31.
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Szavazás:

15 igen szavazattal elfogadásra került.

549/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elfogadja az Agria film Kft. Felügyelő Bizottságának
2010. évi munkájáról készült beszámolóját és 2011. évi munkatervét.

13./

Felelős:

Kiss Lajos
ügyvezető

Határidő:

2010. december 31.

Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2011. évi üzleti tervéről, a 2010. évi üzleti terv I-III.
negyedéves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról és 2011. évi
munkatervéről, valamint az ügyvezető 2011. évi prémiumfeladatának
meghatározásáról

Előadó:

Csathó Csaba
tanácsnok

Meghívott:

Takács Zoltán ügyvezető
Egri TISZK Kht. (Eger, Kertész u. 128.)

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

550/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2011. évi üzleti tervét
233.254 eFt bevétellel, 233.254 eFt költség és ráfordítással, 0 eFt mérleg szerinti
eredménnyel.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. december 31.
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Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

551/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti tervének
I-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.

Szavazás:

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. december 31.

16 igen szavazattal elfogadásra került.

552/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Egri TISZK Kft. 2011. évi
közhasznú támogatására a 2011. évi költségvetésben 38.000 eFt kerüljön elkülönítésre azzal,
hogy a költségvetés elfogadásáig előlegként 3.167 eFt/hó összeg kerüljön átutalásra. A 2011.
évi költségvetés elfogadását követően a végleges támogatás összege a 2011. évi közhasznú
megállapodásban kerüljön rögzítésre.
Felelős:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető

Határidő az előleg átutalására:

2011. március 31.

Felelős a 2011. évi közhasznú megállapodás
aláírására: Habis László polgármester
Takács Zoltán ügyvezető
Határidő:

Szavazás:

2011. március 31.

16 igen szavazattal elfogadásra került.
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553/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. Felügyelő Bizottságának
2010. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2011. évi munkatervét.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő a 2010. évi beszámoló elfogadására:
2010. december 31.
Határidő a 2011. évi munkaterv elfogadására:
2010. december 31.

Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

554/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy javasolja az Egri TISZK Kft. ügyvezetőjének 2011. évi
prémiumfeladat elfogadását az alábbiak szerint:
1.

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg 2011. évre, amennyiben a
Társaság a felnőttképzés keretében a külső pályázati és tanfolyami bevételeit 2011.
évben legalább 38.000 eFt-ra teljesíti. Minden 3.000 eFt összegű csökkenés esetén a
kitűzött prémium 5% ponttal csökken.

2.

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg 2011. évre, amennyiben a
TISZK Központi Képzőhelye által gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatás eléri a
20.000 eFt összeget. Minden 3.000 eFt összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5%
ponttal csökken.

3.

Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a
tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

Nem fizethető ki prémium abban az esetben, ha a 2011. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012. május 31.
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14./

Előterjesztés az Eger, Vitkovics M. u. 3920/2 hrsz. 2010. november 26-án
bekövetkezett ismételt partfalomlás vis maior pályázata tárgyában

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

14 igen szavazattal elfogadásra került.

555/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 16-án megtartott ülésén úgy
határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati
Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Vitkovics M. u. 3920/2. hrsz. 2010. november 26-án
bekövetkezett ismételt partfalomlás.
Helye:

Eger, Vitkovics M. u. 3920/2. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

-

-

2010. év

adatok Ft-ban
%

1.800.000 Ft

30

Biztosító kártérítése

Ft

-

Egyéb forrás

Ft

-

Vis maior igény

4.200.000 Ft

70

Források összesen

6.000.000 Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.000.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
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Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet 4. számú
melléklet „Pince és partfal veszélyelhárítása” 2011. évre biztosított 10 mFt
terhére biztosítja.
Felelős:

Habis László
Polgármester

Határidő: 2010. december 30.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Rázsi Botond

15./

Előterjesztés a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és
infrastruktúrájának fejlesztése a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,
kollégium épületében” című ÉMOP-4.3.1./2/2F-2008-0066 számú pályázat önerő
biztosításáról

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Ez egy 2007. évi pályázat, mely két évig „csipkerózsika álmot aludt”, politikai okok miatt.
Jelentős dolog az, hogy lehetőségük van 203 millió forintos támogatás elnyerésére azzal, hogy
az önerő az eredeti pályázat szerint 22,5 millió forint. Vannak kalkulációik arra nézve is, hogy
az idő múlása és a műszaki tartalom változása okán még mennyi önerőt kell hozzátenni. Úgy

42
gondolták, hogy most ezt a döntés alkalmas arra, hogy a pályázatot benyújtsák és tartalék
előirányzatot kell majd szerepeltetni a 2011. évi költségvetésben. Nagyszerű dolog lenne az,
ha egy európai színvonalú kollégiumi épülettel gazdagodna a város.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

556/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az ÉMOP- 4.3.1/2/2F-2008-0066 azonosító
számú I. fordulóban benyújtott „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és
infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi
épületében” című pályázat II. fordulós benyújtását az ÉMOP-2008-4.3.1./2/2F kiírásra.
Továbbá a Közgyűlés kötelezettséget vállal a benyújtandó pályázat megvalósításához
szükséges 22.578.178 Ft saját erő biztosítására a 2011. évi költségvetés terhére és
felhatalmazza a Polgármestert a beadáshoz szükséges dokumentumok aláírására.

Szavazás:

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2011. január 21.

16 igen szavazattal elfogadásra került.

557/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a „Közoktatás térségi
sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében” című ÉMOP- 4.3.1/2/2F-2008-0066
azonosító számú pályázat megvalósítása során az előre nem látható költségek fedezetére a
2011. évi költségvetés terhére további önkormányzati saját forrást biztosít a „Szilágyi
Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében infrastrukturális fejlesztéséhez
saját erő kiegészítéseként”. A jóváhagyandó előirányzatot 2011. évben a tartalékok között
szükséges szerepeltetni.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2011. február 28.
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16./

Javaslat önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Összességében sikerült előirányzaton belül gazdálkodnia város intézményhálózatának.
Köszöni az intézményvezetők és dolgozók munkáját.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

15 igen szavazattal elfogadásra került.

558/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
1.

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám) – dologi kiadások többletköltsége
miatt – történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése
3. 500 ezer Ft értékben, a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű
növelése mellett.

2.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám) –
különféle dologi kiadások fedezetének emelése miatt – a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzata növekszik 5.870 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a munkaadókat
terhelő járulékok kiemelt előirányzata 2.270 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli
juttatásának kiemelt előirányzata 1.600 ezer Ft-tal, a beruházási kiadások kiemelt
előirányzata 2.000 ezer Ft-tal csökken (összesen 5.870 ezer Ft értékben). Ezzel
egyidejűleg az intézmény működési támogatása növekszik 2.000 ezer Ft-tal, az
intézmény felhalmozási támogatása csökken 2.000 ezer Ft-tal.

3.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Felsővárosi Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 8.
alcímszám) – riasztóvásárlás és dologi jellegű többletkiadások miatt - történjen meg a
személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 2.362 ezer Ft-os, a munkaadókat
terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 2.388 ezer Ft-os csökkentése, a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának 1.053 ezer Ft-os emelése, és a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának 3. 697 ezer Ft-os egyidejű emelésével. Továbbá történjen meg
az intézményi működési támogatás 1.053 ezer Ft-os csökkentése az intézményi
felhalmozási támogatás egyidejű emelésével.

4.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám) –
karbantartási kiadások többletköltsége miatt – történjen meg a beruházási kiadások
kiemelt előirányzatának csökkentése 150 ezer Ft értékben, a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett. Ezzel egyidejűleg az intézményi
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működési támogatása 150 ezer Ft-tal növekszik, az intézmény felhalmozási támogatása
pedig csökken 150 ezer Ft-tal.
5.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Lenkey János Általános Iskolában (I. fejezet 1. címszám
10. alcímszám) – karbantartási és egyéb dologi kiadások növekedése miatt – történjen
meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 841 ezer Ft-os, a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 827 ezer Ft-os, és a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának 101 ezer Ft-os csökkentése a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának 1.769 ezer Ft-os egyidejű emelésével. Ezzel együtt az
intézmény működési támogatása 101 ezer Ft-tal nő, az intézmény felhalmozási
támogatása pedig 101 ezer Ft-tal csökken.

6.

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) –
dologi kiadások többletköltsége miatt – történjen meg a személyi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának csökkentése 3.000 ezer Ft értékben, a munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzatának csökkentése 1.500 ezer Ft-tal, a dologi jellegű
kiadások kiemelt előirányzatának 4.500 ezer Ft-os egyidejű emelése mellett.

7.

A Farkas Ferenc Zeneiskolában (I. fejezet 1. címszám 12. alcímszám) történjen meg az
intézményi működési bevételek 1. 000 ezer Ft összegű, a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 2. 125 ezer Ft összegű emelése, a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának 800 ezer Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatának 300 ezer Ft-os, és a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 25
ezer Ft-os csökkentése előre nem tervezhető kiadások felmerülése miatt. Ezzel
egyidejűleg az intézmény működési támogatása 25 ezer Ft-tal nő, az intézmény
felhalmozási támogatása egyidejű csökkentésével.

8.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (I. fejezet 1.
címszám 17. alcímszám) - munka-, védőruha, karbantartási és kisjavítási, egyéb
üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásainak növekedése miatt – a dologi
jellegű kiadások kiemelt előirányzata növekedjen 21.000 ezer Ft értékben, a személyi
jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 19.000 ezer Ft-os és a munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzatának 2.000 ezer Ft-os egyidejű csökkentésével.

9.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2. sz. melléklet szerint történjen meg a kiemelt
előirányzatok változása.

10.

A Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetben (I. fejezet 1. címszám 31.
alcímszám) - szakmai eszközök vásárlására miatt - a beruházási kiadások kiemelt
előirányzata növekszik 101 ezer Ft-tal, a dologi jellegű kiadások előirányzatának 101
ezer Ft-os csökkentése mellett. Ezzel együtt az intézmény működési támogatása 101
ezer Ft-tal csökken, intézmény felhalmozási támogatása 101 ezer Ft-tal növekszik.

11.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 32.
alcímszám) - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, és karbantartási kiadások
növekedése miatt – a beruházási kiadások kiemelt előirányzata 413 ezer Ft-tal, a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 890 ezer Ft-tal csökken, a dologi
jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 1. 303 ezer Ft-tal történő növelése mellett.
Ezzel együtt az intézmény működési támogatása 413 ezer Ft-tal nő, az intézmény
felhalmozási támogatásának egyidejű csökkentésével.
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12.

Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél - karbantartási munkák elvégzésének
szükségessége miatt - a beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1.530 ezer Ft
értékben, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1.183 ezer Ft értékben
csökken, a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 2.713
ezer Ft értékben. Ezzel egyidejűleg az intézmény működési támogatása 1.530 ezer Fttal növekszik, az intézmény felhalmozási támogatása 1.530 ezer Ft-tal csökken.

13.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) –
többletbevétel keletkezése miatt – történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának 1. 088 ezer Ft-os emelése, az Intézményi működési bevételek 1. 088
ezer Ft-os egyidejű emelésével.

14.

A közgyűlés engedélyezi a 70.620 ezer Ft működési bevételi többlettel összefüggő
előirányzat-módosításokat az alábbiak szerint az I. fejezet megfelelő címszámaira és
alcímére:

Ezer Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként
Sorszám

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés

Dobó István
Gimnázium
Kossuth Zsuzsa
Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Kollégium
Szilágyi Erzsébet
Gimnázium és
Kollégium
Andrássy György
Közgazdasági
Szakközépiskola
Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
Lenkey János
Általános Iskola
Dr. Kemény Ferenc
Általános Iskola
Egri Városi
Sportiskola
Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóság
Idősek Bervavölgyi Otthona
Gyermeklánc
Óvoda
Egri
Közszoláltatások
Városi Intézménye
Bródy Sándor
Könyvtár
ÖSSZESEN

Személyi
juttatások

Munkaadók
Dologi
at terhelő
kiadások
járulékok

Ellátottak
pénzbeli
juttatása

Felújítás

Beruházási Kiadások
kiadások
összesen

2 028

2 028

2 028

1 584

1 584

5 542

5 542

5 542

2 497

2 497

2 497

1 785

1 785

1 785

626

626

1 310

1 310

3 056

3 056

1 332

252

626
570

595

145
3 056

300
2 141
210

Intéményi
működési
bevételek

2 189

4 800

1 500

8 789

8 789

5 194

69

1 022

8 426

8 426

267

267

24 910

24 910

24 910

9 800

9 800

70 620

70 620

57

2 295

1 008

6 497

5 842

1 960

55 030

252

4 869

2 667
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15.

Az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 14. alcímszám) – felhalmozási és
dologi jellegű többletkiadások miatt – személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzata
1.600 ezer Ft-tal, ill. a munkaadókat terhelő járulék kiemelt előirányzata 400 ezer Ft-tal
csökken, a dologi kiadások kiemelt előirányzata 3.790 ezer Ft-tal, ill. a felújítási
kiadások kiemelt előirányzata 3.210 ezer Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg az I. fejezet 149.
címszám 1. jogcímszám 2. felhalmozási kiadások előirányzati csoportszám 2. felújítás
kiemelt előirányzati szám Városháza belső felújítások 3.210 ezer Ft-tal, a VII. fejezet
35. címszám Sportiskola teniszpálya üzemeltetési tartaléka 1. 637 ezer Ft-tal, ill. a VII.
fejezet 25. címszám Önkormányzati feladatellátás tartaléka 153 ezer Ft-tal csökken.

16.

A Közgyűlés engedélyezi 4.400 ezer Ft jutalom címén történő előirányzatosítását a
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzatán belül.

17.

A Közgyűlés elrendeli, hogy történjen meg a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr
Kiemelkedően Közhasznú Egyesület kifizetetlen számláinak rendezése –
engedményezés formájában – a VII. fejezet 25. címszám Önkormányzati feladatellátás
tartalékának 1. 000 ezer Ft-os csökkentésével.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető,
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Irodavezető.

Határidő:

2010. december 31.

/ A 2. számú melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

17./

Előterjesztés önkormányzati kezességvállalásról

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

14 igen szavazattal elfogadásra került.
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559/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 60 millió Ft hitel és járulékai erejéig 2011.
december 31-ig meghosszabbítja az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. által korábban felvett
hitelhez biztosított készfizető kezességvállalását.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására.

18./

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2011. december 31.

Előterjesztés támogatás nyújtásáról az Al-Gharnati Alapítvány részére

Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Kaknics-Ujhelyi István
(Eger, Meder u. 2.)

Habis László
Egy sajátos érték Eger szempontjából az, hogy itt született Dr. Fehérvári Géza orientalista
professzor, aki sok éven át a londoni egyetem közel-keleti művészetek tanszékét vezette.
Később különböző nemzeti múzeumok kuratóriumában dolgozott. Egy nemzetközileg ismert
ember.
Azt remélik, hogy Egerbe számos olyan kiállítás, kulturális esemény, rendezvény hozható,
amelyből a város profitálhat, többek között az idegenforgalom terültén.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:
.

14 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.

560/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 3.000.000,- Ft összegű működési célú támogatás
nyújtásáról dönt az Al-Gharnati Alapítvány (3300 Eger, Meder u. 2.) részére, az Alapítvány
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céljainak megvalósítására és az Első Közép-Európai Nemzetközi Vallásközi Dialógus
Konferencia megszervezésére.
A támogatás fedezete a 2007. évi pénzmaradvány.
Felelős:

Dr. Bánhidy Péter,
Jogi és Szervezési Irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető

Határidő:

2010. december 31.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László
19./

Előterjesztés az Eger, 0752/4 hrsz-ú ingatlanon található városi kommunális
hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozó megállapodás lejáratának
meghosszabbítására

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Sós István
Az egri kommunális hulladéklerakóra vonatkozóan a Városgondozás Eger Kft. és Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2000. 01. 01-jén létrejött 10 éves szerződés
hatálya 2010. december 31-én lejár. Igaz, hogy a lerakó már kommunális hulladékot nem
fogadhat, mert azt Hejőpapiba viszik, viszont működik ezen a telephelyen egy olyan inert
hulladék feldolgozó rendszer, melynek a hulladékának elhelyezésére a Kft. környezetvédelmi
engedéllyel rendelkezik. Mivel kb. három éves időintervallumra elegendő a lerakónak a
kapacitása, így ez indokolja a három évre szóló szerződéshosszabbítást.
Kéri az előterjesztés támogatását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

15 igen szavazattal elfogadásra került.

561/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Városgondozás Eger Kft. és Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2000. 01. 01-jén létrejött megállapodást, amely az
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egri 0752/4. hrsz-ú ingatlanon lévő városi szilárd kommunális hulladéklerakó telep
üzemeltetését foglalja magában meghosszabbítja további 3 éves időtartammal, 2013.
december 31-ig.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: 2010. december 31.

20./

Javaslat közoktatási Önkormányzati Intézkedési Terv módosítására

Előadó:

Rázsi Botond
alpolgármester

Rázsi Botond
A közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervnek a létét, valamint annak felülvizsgálatát,
módosítását nagyon sokrétű jogszabályi kötelezettségek és helyi rendeletek írják elő.
Alapgondolatként elmondja, hogy a közoktatási intézményi hálózatuknak a pedagógiai
értékeit mindenképpen meg kell őrizni és ezáltal is biztosítani azt, hogy Eger, mint
iskolaváros a térségben továbbra is megőrizze ezen szerepét.
Általános iskolai szinten törekedniük kell a kistérségi szerepüknek, a kistérségi
együttműködésnek a sok szempontú átgondolására, a gimnáziumok tekintetében a sokszínű
kínálatnak a fenntartására.
A szakiskolai szinten mindenképpen törekedniük kell arra, hogy a munkaerőpiac igényeihez
még inkább alkalmazkodjanak. A kollégiumok tekintetében pedig a kapacitások kihasználását
kell nagyon nagymértékben erősíteni.
A különböző pedagógiai szakszolgálatoknál a szakellátás rendszerének bővítése és az ahhoz
szükséges eszközöknek a fejlesztése szükségeltetik.
Kéri az Önkormányzati Intézkedési Terv támogatását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Martonné Adler Ildikó
Az oktatás valamennyi színterén jelentős változások előtt állnak. Az ország valamennyi
testülete előtt ott van most az új közoktatási törvény és a pedagógus életpályamodell
koncepciója, amiről a tárca pedagógusok véleményt, javaslatait, kiegészítéseit várja. Pár
dolgot említ a teljesség igénye nélkül a koncepcióból.
A testületnek olyan megfontolt, felelősségteljes döntéseket kell hozni, ami Eger oktatásügyét
pozitív irányba befolyásolja és hosszú időre megszilárdítja iskolaváros jellegét.
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Habis László
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

562/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a közoktatási Önkormányzati Intézkedési
Terv módosítását, és feladatul szabja a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájának a
módosítással összefüggő intézkedések megtételét.
Felelős:

Ballagó Zoltán
Irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

2011. január 31.

/ A közoktatási Önkormányzati Intézkedési Terv jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

21./

Javaslat Eger Megyei Jogú Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének módosítására

Előadó:

Rázsi Botond
alpolgármester

Rázsi Botond
Jogszabályi kötelezettség írja elő az intézkedési terv módosítását. Különböző pályázatokon
való részvétel alapvető feltétele egy ilyen intézkedési tervnek a megléte.
Kéri a javaslat elfogadását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Csákvári Antal
Az esélyegyenlőség területen vannak még hiányosságaik a város intézményeivel
kapcsolatban, melyet minél hamarabb pótolni, teljesíteni kell a jövőben.
Habis László
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Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

563/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. január 1-jei hatállyal elfogadja Eger Megyei Jogú
Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének 2010. évi módosítását.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2011. január 1.

/ Eger Megyei Jogú Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

22./

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású általános iskolák működési /felvételi/
körzetének felülvizsgálatáról, módosításáról a 2011/2012. tanév vonatkozásában

Előadó:

Csákvári Antal
tanácsnok

Csákvári Antal
A körzetek módosítására nincs szükség, mert a törvényi feltételeknek továbbra is
megfelelnek.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:
.

16 igen szavazattal elfogadásra került.

564/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati fenntartású általános iskolák
működési /felvételi/ körzetének felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban a 2011/2012.
tanév vonatkozásában és az alábbi határozatot hozta:
A városban élő halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek, illetve általános iskolás
tanulók 2010. október 1-jei létszámadatai alapján a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya a jogszabályban rögzített tizenöt
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százalékpontnál alacsonyabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a
település egészére kiszámított aránya, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános
iskolai körzethatárokat nem módosítja a 2011/2012. tanév vonatkozásában.

23./

Felelős:

Ballagó Zoltán
Irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport
és Ifjúsági Iroda

Határidő:

2011. január 31.

Előterjesztés önkormányzati bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog
megszűnésére, és a bérlakásokkal kapcsolatos követelésről való lemondásra

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

565/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot
- az Eger, Kossuth Lajos u. 5. I. em. 4. valamint az Eger, Kallómalom u. 3. fszt. 2. szám
alatti lakásokra vonatkozóan – megillető bérlőkijelölési jogának 2010. december 1.
napjától történő megszűnéséhez.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság által - az
Eger, Kossuth Lajos u. 5. I. em. 4. valamint az Eger, Kallómalom u. 3. fszt. 2. szám alatti
lakásokra – felhalmozott 1.511.560,-Ft, azaz Egymillió-ötszáztizenegyezer-ötszázhatvan
forint bérleti díj megfizetésétől - az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú rendelet 38. §-a alapján - eltekint.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.

Felelős:

Dr. Estefán Géza jegyző
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2011. január 31.
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Rázsi Botond

24./

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások városi közérdekű
hasznosítására

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
A Markhot Ferenc Kórház szakmai működési fejlesztését több módon igyekeznek segíteni,
támogatni. Ezen folyamat keretében kívánnak biztosítani maximum 10 lakásra vonatkozóan
bérlőkijelölési jogot, a főiskolai oktatói bérlakásokkal azonos szintű, egyfajta
kedvezményezett bérleti díj színvonalon.
Kéri az előterjesztés támogatását.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

566/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. számára legfeljebb 10 lakásra vonatkozóan
bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:
1. A bérleti jogviszony időtartama egy év, de legfeljebb a bérlőknek a Kft-vel fennálló
jogviszonyuk időtartama
2. A lakbér mértékét az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint
a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009.
(V. 29.) sz. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, azaz az Eszterházy Károly
Főiskola bérlőkijelölési jogával érintett oktatói bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel
egyezően kell megállapítani.
3. Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása alól a
bérlők mentesülnek.
Felelős:

Dr. Estefán Géza jegyző
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2010. december 31. illetve
folyamatos
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Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László
25./

Előterjesztés az Életfa
meghosszabbításáról

Előadó:

Környezetvédő

Szövetséggel

kötött

szerződés

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Az előterjesztésben említet szerződés 2010. december 31-vel lejár. A civil kapcsolatok, a civil
szervezetek támogatásának struktúrájában és rendszerében változások várhatóak az
elkövetkezendő időszakban. Ennek okán gondolták úgy, hogy a szerződést csak egy évre
hosszabbítják meg és majd kellő időben visszatérnek rá.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Dr. Csarnó Ákos
Jegyző úr kiegészítésében már meg is adta a választ arra a kérdésre, melyet fel kívánt tenni.
Szerencsésebbnek tartaná, ha nemcsak egy évre hosszabbítanák most meg a szerződést.
Dr. Misz Mihály
Civil tanácsnokként látogatja civil szervezeteket, most látja mekkora erőt képviselnek ezek a
szervezetek, mekkora szakmai hátteret jelentenek.
Javasolja a szerződés meghosszabbítását és a várható változások okán, nem látja problémának
a csak egy évre történő hosszabbítást.
Habis László
Szavazás:

17 igen szavazattal elfogadásra került.

567/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő Eger, Bajcsy –
Zsilinszky Endre utca 9. szám alatti ingatlan első emeletén működő Civil Ház működtetésére
az Életfa Környezetvédő Szövetséggel kötött szerződést 2011. december 31. napjáig
meghosszabbítja az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 5/2008.
(II.11.) számú rendelet 11.§-ában foglaltaknak megfelelően.
Az Önkormányzat az Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 9. szám alatti ingatlan első
emeletén működő Civil Ház különböző irodahelyiségeinek használatba adására 1 éves

55
háromoldalú /Önkormányzat - Életfa Környezetvédő Szövetség – adott irodát
működtető szervezet/ szerződést köt.
Az irodát használatba vevő szervezetek szerződésben vállalják, hogy közhasznú, a
város széles közösségi igényeit kielégítő szolgáltatásaikat a szerződés időtartama alatt
folyamatosan biztosítják.
A Civil Ház irodahelyiségeinek mérete és a működtető szervezet neve:
I. sz. iroda:

Civil Szolgáltató Központ –Pályázati, pénzügyi, jog, tanácsadás, az Egri Civil
Kerekasztal háttérintézménye, Egri Civil Kapu internet portál működtetése,
www.eck.hu
Működtető: Életfa Környezetvédő Szövetség

II. sz. iroda:

Környezeti Tanácsadó Iroda – Természet és környezetvédelmi tanácsadás,
Zöld Telefon Szolgálat működtetése, Hermesz portál működtetése,
www.hermesz.hu
Működtető: Életfa Környezetvédő Szövetség

III. sz. iroda: Regionális Energia – és Anyagtakarékossági Központ – Szakértői
tanácsadás,
tanulmányok
készítése
az
energia
felhasználás,
hulladékgazdálkodás, közlekedés, talajvízvédelem energia takarékosság
témakörbe, környezet tudatos nevelést elősegítő programok szervezése.
Működtető: ”Életminőségért” Környezetvédelmi Alapítvány
IV. sz. iroda: Megyei Fogyasztóvédelmi Iroda – Együttműködésben a megyei
fogyasztóvédelmi felügyelőséggel ellenőrzések, panaszok kivizsgálása, jogi
tanácsadás, békéltető testület működtetése.
Működtető:Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves megyei Szervezete
V./a sz. iroda: Egri Városszépítő Egyesület Irodája – A város természeti, környezeti és
épített örökségének védelme, különböző városi programok kidolgozása.
V./b sz. iroda: Társadalmi Egyesülések Szövetsége Heves Megyei Szervezete –
Előmozdítja a különböző civil szervezetek együttműködést és országos
szervezetén keresztül a civil érdekképviselet megszervezését.
VI. sz. iroda: Egészségügyi, Szociális és Rehabilitációs Iroda – A fogyatékkal élő, illetve
egészségkárosodott emberek számára tanácsadó, programszervező és
érdekképviseleti feladatot lát el.
Működtető: Heves megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete
XV. sz. iroda: Egri Barátnők a Jövőért Egyesület Irodája – Civil szervezetek
együttműködésének ösztönzése, korosztályi kapcsolatok erősítése, a női
esélyegyenlőség kérdései.
Felelős:

Dr Estefán Géza
Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Jogi és Szervezési Iroda vezetője

Határidő: 2010. december 31.
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26./

Javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TDM munkaszervezet közötti
megállapodás megkötésére a Szépasszonyvölgyi Látogatóközpont üzemeltetésére

Előadó:

Orosz Lászlóné
tanácsnok

Meghívott:

Pataki Zsuzsanna ügyvezető
Művészetek Háza Eger Kft.
(Eger, Széchenyi u. 55.)

Tanácsnok asszonynak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra került.

568/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a középtávú megállapodás megkötését Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
munkaszervezet, a Művészetek Háza Nonprofit Kft. között a Szépasszonyvölgyi
Látogatóközpont üzemeltetésére.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca
csoportvezető
Juhászné Dr. Krecz
irodavezető

Erzsébet

2010. december 30.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Rázsi Botond

27./

Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év I. negyedévi feladattervére,
valamint a 2011. év II. negyedévi feladatterv-tervezetére

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
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Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

17 igen szavazattal elfogadásra került.

569/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2011.
év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

folyamatos

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2011. I. negyedévi feladatterv
A Közgyűlés időpontja:

2011. január 27.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 04.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az egri árvízi szintjelző táblák
helyi védelem alá helyezéséről szóló 3/2007. (I.26.) számú önkormányzati rendelet
módosítására ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Város Környezetvédelmi
programjáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Szépasszonyvölgy
városrész Szabályozási tervének felülvizsgálata kapcsán Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosításáról, valamint Eger város Településszerkezeti tervének
módosításáról ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Hajdúhegy városrész
szabályozási tervének módosításáról (I. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Déli-iparterület
városrész szabályozási tervének módosításáról (I. forduló)
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális támogatásokról
és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló
21/2006. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában
álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger város ösztöndíjasa cím
alapításáról szóló 1/2000. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés az EVAT Zrt. 2011. évi üzleti tervéről
Előterjesztés nem lakás célú helyiség hasznosítására
Előterjesztés a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatain történő részvételről
Előterjesztés a Bródy Sándor Könyvtár Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről
és a Könyvtár szakmai tevékenységéről
Előterjesztés az „Eger Nagykövete” programról
Javaslat arculati pályázat meghirdetésére
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben működő iskolaszék fenntartói képviseletére
Javaslat a sportlétesítmények 2011. évi használatára
Javaslat a városi ifjúsági koncepció elfogadására
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester 2010. IV.
negyedévben saját hatáskörben hozott döntéseiről
Tájékoztató a Gárdonyi Géza Színház igazgatói pályázatáról
Tájékoztató közoktatási intézmények 2010. évben végrehajtott komplex szakmai
ellenőrzéséről
Tájékoztató az ifjúságkutatás eredményéről
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A Közgyűlés időpontja:

2011. február 24.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 10/2010. (II.
26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Vécseyvölgy és
Bikalegelő városrész Szabályozási Tervének a Nagy-Eged utca területére vonatkozó
módosításáról ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a városi zöldterületek és
zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról, létesítéséről szóló 15/1999. (V.19.)
számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
( II. forduló )
Előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
megalkotására
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az
ügyvezető 2011. évi prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 20110.
évi beszámolójáról
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata külkapcsolati szabályzatáról
Előterjesztés a külföldi kulturális intézetekkel való együttműködésről (koncepció)
Előterjesztés a 2011. évi sportcélú támogatások felosztására
Előterjesztés a 2011. évben megüresedő garzonházi lakások bérbevételére jogosultak
jegyzékének jóváhagyásáról
Előterjesztés a 2011. évi nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének
jóváhagyásáról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az Egri Szimfonikus Zenekar közszolgáltatási szerződésének módosítására
Javaslat a 2011-212. évi Városi Ifjúsági Cselekvési terv elfogadására
Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
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Tájékoztató a 2010. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról
Tájékoztató az ÚMFT 2011-2013. időszakra vonatkozó akciótervek állásáról
A Közgyűlés időpontja:

2011. március 31.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Déli-iparterület városrész
szabályozási tervének módosításáról (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2011. évi
változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztés az EVAT Zrt. átvilágításáról
Előterjesztés Heves
elszámolásáról

Megyei

Vízmű

Zrt.

részére

átadott

fejlesztési

pénzeszköz

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város kulturális koncepciójáról (2011-2014)
Előterjesztés a 2011/2012. tanévben indítandó általános iskolai első évfolyamos osztályok
számáról
Előterjesztés az „Előny 2011.” pályázat kiírásáról
Előterjesztés lakásigénylési névjegyzékről
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat turisztikai attrakciófejlesztésre az Új Széchenyi Terv keretében
Javaslat az egyesületek 2011. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret felosztására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év II. negyedévi feladattervére,
valamint 2011. év III. negyedévi feladatterv-tervezetére
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Beszámoló a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás projektjeiről
Tájékoztató a 2010. évben benyújtott pályázatokról

2011. II. negyedévi feladatterv-tervezet
A Közgyűlés tervezett időpontja:

2011. április 28.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2010. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Hajdúhegy városrész
szabályozási tervének módosításáról (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítása az Eger, Délkeleti Külterület (Kistályai út - Vécseyvölgy utca - Eger város közigazgatási határa) szabályozási terve és Településszerkezeti terv
módosítása kapcsán (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2009. (VIII.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010.
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztés az Agria Volán Zrt részére 2010. évben nyújtott normatív és önkormányzati
támogatás elszámolásáról
Előterjesztés a Bródy Sándor Könyvtár igazgatói pályázatáról és az igazgató kinevezéséről
Előterjesztés az „Eger Testneveléséért és Sportjáért” valamint az „Eger Kiváló Sportolója”
kitüntetés adományozására
Előterjesztés gázpiaci kereskedők kiválasztásáról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az „Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért”, az „Eger Kiváló Pedagógusa”
kitüntetés, valamint a „Polgármesteri Dicséret” elismerés adományozására
Tájékoztató a 2011. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
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Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanév I.
félévében elért eredményeiről
A Közgyűlés tervezett időpontja:

2011. május 26.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Vécseyvölgy és
Bikalegelő városrész Szabályozási Tervének a Nagy-Eged utca területére vonatkozó
módosításáról (II. forduló)
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat intézményvezetők határozott időre szóló megbízására
Javaslat az „Előny 2011.” pályázat keretében történő alapítványi támogatásra
Tájékoztató a 2011. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves tevékenységéről

A Közgyűlés tervezett időpontja:

2011. június 30.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Szépasszonyvölgy
városrész Szabályozási tervének felülvizsgálata kapcsán Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosításáról, valamint Eger város Településszerkezeti tervének
módosításáról (II. forduló)
Előterjesztés önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés a közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi mutatószámainak változásairól
és az ezzel összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről
Javaslat a 2012. évi turisztikai nagyrendezvények támogatására
Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Javaslat a „Pro Cultura Agriae-díj” és „Nívódíjak” adományozására
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Javaslat „Pro Agria Díj” adományozására
Javaslat az "Eger Város Egészségügyéért" és a "Szociális Gondoskodásért" kitüntetés
adományozására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év III. negyedévi feladattervére,
valamint 2011. év IV. negyedévi feladatterv-tervezetére
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási
intézmények 2010. évi Országos Kompetenciamérésen elért eredményeiről

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László

28./

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Nagy István
Meglátása az, hogy ennek a beszámolónak nincs annyi pozitív haszna, mint amennyi
energiaráfordítást igényel minden közgyűlésre történő elkészítése.
Módosító javaslata az, hogy a testület szavazzon arról, hogy a beszámolókat a jövőben ne
kelljen ilyen formában elkészíteni. Abban az esetben, ha bármelyik képviselőnek kérdése van
valamelyik határozattal kapcsolatban, akkor arról a Jegyző úr úgyis felvilágosítást tud adni,
illetve a közgyűlésen is meg tudja kérdezni.
Habis László
Áthidaló megoldásként javasolja Képviselő úr javaslatára, miszerint átgondolják a hivatal
vezetésével a javaslatot és szerencsésnek tartaná, hogy legyen egyfajta monitoring rendszer,
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hogy a határozatok hogyan hajtatnak végre. Az esetben vissza kell hozni egy ügyet, ha akár a
határidőben van valami lényeges eltérés, akár a körülményekben. A meg nem valósított, végre
nem hajtott határozatok okán a testületnek újabb döntést kellene hoznia és bizottsági szinten a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalná.
Szavazást kér a határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben célirányosan
készüljön beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé azon határozatokról és szükség
szerint kerüljenek ezek az ügyek a testület elé.
Jegyző úr, mint előterjesztő a kiegészítést befogadja.
Szavazás:

17 igen szavazattal elfogadásra került.

570/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadja.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a jövőben célirányosan készüljön
negyedévenként beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé azon határozatokról,
amelyeket újra a Testület elé kell terjeszteni.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Rázsi Botond
Tájékoztatók:

29./

Tájékoztató a 2010. november havi polgármesteri hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításokról

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az tájékoztatóhoz.
Szavazás:

15 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vették.
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Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László

30./

Tájékoztató a munkaerőpiac, a foglalkoztatás és a demográfiai folyamatokról

Előadó:

Csákvári Antal
tanácsnok

Csákvári Antal
A tájékoztatóban leírtakat ismerteti a nyilvánosság számára.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük a tájékoztatóhoz.
Szavazás:

17 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vették.

Sürgősségi indítvány:

1./

Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

16 igen, 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

571/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Wigner Iskola Közalapítvány kuratóriumi
titkárának, Pelyhe Csabának (3300 Eger, Buzogány u. 29.) a lemondását elfogadja, s
egyben az így megüresedett kuratóriumi tagsági hely betöltésére és a titkári feladatokra
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2010. december 17. –től határozatlan időre Csatlós Barnát (3300 Eger, Kertész u. 132.)
jelöli ki.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító
Okiratának, az alábbiakban részletezett módosítását és egyben felhatalmazza Habis László
polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
A Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának VIII. 1. Kuratórium pont
Tagjai: alpontja az alábbiakban módosul:
„Tagjai:
Hegyi Tibor elnök
Mikóné Dr. Perge Mária
Csatlós Barna titkár
Bogdány János
Tóth Sándor
Dr. Horuczi Csaba
Löffler Erzsébet
Mátrai Géza
Thomas Mayer”
A jelen Alapító Okirat módosítás az Alapító Okirat többi részét nem érinti, azok hatályukban
változatlan feltételek mellett fennmaradnak.
Felelős:

Habis László
polgármester
Jogi és Szervezési Iroda
Dr. Bánhidy Péter
irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport
és Ifjúsági Iroda
Ballagó Zoltán
Irodavezető

Határidő:

2011. január 31.

Napirend utáni hozzászólások:
Orosz Lászlóné
Az AGRIA című folyóirat az elmúlt héten ünnepelte fennállásának 3 évfordulóját. Részt vett
a lapértékelésen és a főszerkesztő úr által elmondottakból idéz.
Köszöni a testület nevében is a szerkesztők áldozatkész, színvonalas munkáját.
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Dr. Misz Mihály
A Kórházvédők közgyűlésének hanganyagának közzététele utáni reakciókról, polémiákról
beszél. A tényeket mondja el röviden. Úgy gondolja, hogy minden józanul gondolkodó ember
feladata az, hogy megoldódjon a kórház helyzete mindannyiuk érdekébe, a betegek
érdekében.
Kéri, fogjanak össze.
A felszólalási jeggyel

Hamza Etelka
A Heves Megyei Hírlapot nem tartja egy színvonalas lapnak és amennyiben a város anyagilag
támogatja, akkor azt tovább ne tegye.
Habis László
Nem adnak anyagi támogatást a Hírlapnak, de szerződéses viszonyban állnak, mert vannak
olyan közéleti hírek, hirdetések, amelyeket meg kell jelentetni.
Csák Györgyné
Nincs jelen.
Habis László
A felszólalási jegyen megjelölt két téma – a vasúti átjáró ügye; az Ady Endre utcai világítás –
közérdeklődésre tart számot.
A vasútállomásnál az átjárást közlekedési szakhatóság tiltotta meg. Keresték a MÁV Miskolci
Igazgatóságát és azt ígérték, hogy megvizsgálják és megnyitják, de ez nyilván egy hatósági
döntés függvénye. Ez nem önkormányzati kompetencia.
A világítás tekintetében elmondja, hogy elkészült a terület közvilágítási terve és belátható
időn belül a beruházáshoz is hozzá tudnak kezdeni.
Tisztelt Közgyűlés!
Több nyílt ülésű napirend nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. január 27. napján 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

