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547-8/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. június 20-án az Ifjúsági és Sportbizottság üléséről
Helye: I. sz Tárgyaló
Jelen vannak: a jelenléti íven szereplők.
A jegyzőkönyvet Bereczné Pálfi Erika vezette.
Jánosi Zoltán a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, megjelenteket.
Ismertette a napirendi pontokat.
Aki a napirendi pont módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy a bizottság 5 igen egyhangúlag elfogadta a módosítást.

1. Előterjesztés az iskolai diáksport 2006/2007. évi tevékenységének beszámolójáról
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, irodavezető
Előadó:
Hegedűs Gábor, sport-ügyintéző
Meghívott:
Némedy László és Bíró Csaba
Bíró Csaba
Elmondja, hogy idén közel 2000 gyermeket versenyeztettek. Külön megemlíti a floor ball
sportágat, mely nagyon népszerű, több versenyt is rendeztek belőle. A kosárlabdából a
csapatuk országos 6. helyezést ért el. A kézilabdacsapat, 5-6-os fiuk ott szerepelnek a
diákolimpián.
Az úszással kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a sportág a legkevésbé iskolai sportág,
alapvetően az Egri Úszóklubra épül. Nincs is egri gyermek a dobogón.
Bevezették az elektronikus levelezést, külön megköszöni a számítógépet, melyet az
önkormányzattól kaptak.
Eger város nagymértékben támogatja a diáksportot, az alsó fokon nyolc évfolyamot
versenyeztetnek, a középfokon négyet. A versenyeztetésben megfeleződnek a versenyek,
mivel a korcsoportokat összevonják.
Megemlíti, hogy rendelkeznek szponzorokkal, folyamatosan bővül ez a fajta támogatási
lehetőség is.
Augusztusban felül fogják vizsgálni az alap és eredményességi támogatásokra kialakított
pontrendszerüket, Máté evangéliuma kell gondolni, hogy hány gyermeket sportoltatnak
Egerben és környékén.
Szerinte egy sikeres és eredményes évet zártak, továbbra is kéri a támogatásokat.
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Homa János
Szerinte valamilyen formában tiszteletdíjat kellene megállapítani Bíró Csaba részére.
Jánosi Zoltán
Szerinte is tiszteletdíjat kellene megállapítani, a Sportiskolán keresztül lehetne megoldani. Jó
lenne, ha erre a Közoktatási Iroda találna valami megoldást.
Bíró Csaba
A gimnazistákat nagyon nehéz bevonni a diáksportba, a kicsik szeretik a tanáraikat, a
középiskolásokat sok más inger éri, nagyon komoly a szellemi leterheltségük.
Szőkéné Komenczi Anikó
A kistérségnek is van pénzügyi kerete egyes sporttevékenységek támogatására, fel fogják
venni a legközelebbi ülésen
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg döntését.
30/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
A Bizottság saját hatáskörben megtárgyalta az elkészített beszámolókat és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető

2. Előterjesztés óvodai intézményfenntartó mikro-társulások létrehozására (OB., PB.,
KGB., JÜB., Kgy.)
Előterjesztő:
Dr. Sipos Mihály, tanácsnok
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, irodavezető
Meghívott:
Dobiné Pál Ilona, óvodavezető

Szőkéné Komenczi Anikó
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Elmondja, hogy a közgyűlési döntés után joghézag keletkezett, mert a kistérségek általános
iskolái bekerülnek az Eger által szervezett mikrotársulásokba, az óvodák pedig magukra
maradtak. Az óvodák most keresik a helyüket.
Az egyik lehetőség az, hogy Eger egy szervezetbe rendeli óvodáit és ehhez tagozódnának a
vidéki többi óvodák. Így valamennyi gyerek után igénybe lehet venni a támogatást. Ha ez
nem valósul meg, akkor a javaslatuk az, hogy minden egyes egri intézményhez társuljon egy
óvoda, azonban így a kiegészítő támogatást nem tudják igénybe venni.
Ha Eger egyik javaslatot sem támogatja, akkor a vidéki óvodák egymással társulnak, ami
hosszú távon nem szerencsés.
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az A variációt és a B variációt sem támogatta, az
Oktatási Bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal az A variációt támogatta.
Csányi Barna
Kérdése, hogy lesz e egyáltalán valamelyik variációra politikai konszenzus.
Egy egységes óvoda a város számára 22 millió forint megtakarítást jelentene, ez most az
anyagban nem szerepel. Ha egy óvoda van, a csúcsvezetéshez apparátus kell, megfelelő
végzettséggel, de kell olyan pénzügyi-gazdasági szakember, aki az óvodavezetőnek a
segítségére lesz. Ezeket a béreket pedig a 22 millió forint megtakarításból kell levonni
Jánosi Zoltán
Az A változatról szerinte már született közgyűlési döntés, ami azonban nemleges volt. Nem
látja az anyagból, hogy ez anyagilag előnyös lenne a városnak. Szombathelyen legalább
számítások készültek. Az, hogy jó vagy előnyös valami, nem elfogadható, itt komoly
számításokra van szükség. Nem tartja jónak az előkészítést szakmailag. Be kellett volna vonni
a képviselőket, illetve a bizottsági tagokat. A frakciójuk javaslata az volt, hogy egy-egy
óvodához társuljanak a vidéki óvodák
Szőkéné Komenczi Anikó
Az előző anyag tartalmaz pénzügyi számításokat, azért nem írták le újra. A vezetéssel
kapcsolatban nem ért egyet azzal, hogy nagyszámú legyen, mivel részben önálló intézmény,
ezért a háttérszervezet rengeteg terhet levesz a vezetésről. Az Epreskert úti óvodából kerülne
át egy adminisztratív ember a vezetéshez, aki már félállásban dolgozik, 30-40 ezer forintot
jelentene havonta.
Ma szabad intézményválasztás van, ha van hely, fel kell venni a gyermeket. Igyekeztek olyan
óvodákat választani, ahol a legtöbb gyermek van, hogy a közlekedési útvonal irányába
essenek, de figyelembe vették a települések kéréseit is, hogy melyik óvodát választanák.
Szeleczki János
Most is vannak vidéki gyermekek, a szüleik választották meg, hogy melyikbe jönnek. A
kérdés az, hogy kap-e az önkormányzat ezért kiegészítő támogatást vagy sem. Ha létrejön a
társulás, akkor az A változat szerint megkapják a támogatást, a B változat szerint csak a
társult óvodák után kapják meg a támogatást. Ne érti, miért nem lehet valamelyik változatot
megszavazni. Szerinte a vidékiek a nemleges döntés után is be fognak jönni, csak nem kapnak
semmilyen kiegészítő támogatást.
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Külön is tárgyaltak az óvodavezetőkkel, akik támogatják az átalakítást.
Más városokban a 6 órás óvodavezetői munkakört egyszerűen eltörölték, beküldték őket a
csoportba dolgozni. Itt nem változik semmi a személyek körül, csak átstrukturálódik a
háttérintézmény.
Pál György
Megjegyzi, hogy az önkormányzatok helyzete 1990 óta fokozatosan romlik, mégis fejlődik a
város. A képviselők tájékoztatása nem egyenlő azzal, hogy bevonják őket az előkészítő
munkába.
Nem érti, ha a helyzet nem változik, akkor miért kell egy „vízfejet” e szervezet fölé rendelni,
amely elfogyasztja a megtakarítást.
Az anyagból nem érti, hogyan kerülnek kinevezésre a tagóvodavezetők. A mikrotársulásnál a
VESZ hogyan tudja ellátni a tevékenységet?
Szőkéné Komenczi Anikó
A VESZ szerepe másodlagos, a pénz felett az óvodavezetők diszponálnak. A VESZ csak
könyvelést végez, illetve egyéb háttérfeladatot lát el. Az óvoda épületének a működéséért
tehát továbbra is az adott település önkormányzata gondoskodik, ő rendeli meg az ehhez
szükséges munkákat. Nem hoztak létre tehát külön szervezetet, amely a döntéseket hozza,
hanem a társult önkormányzatok önállóságot élveznek.
Homa János
Szerinte az a probléma, hogy a kormány is az A variáció felé terelgeti az önkormányzatokat.
Ha több társulás jön létre, akkor luk keletkezik a rendszerben, a város nem kap meg minden
támogatás a kormánytól.
Pál György
Ha a 22 millió forintból levonják a vezető és az adminisztráció bérét, kb 15 millió forint
marad. Nem hiszi, hogy ezen múlik a város sorsa. Az Agria Játékok Kft-t kb 13 millió
forinttal támogatja a város. Nem j megoldás az, hogy nemleges közgyűlési döntés esetén újra
és újra behozzák a testületek elé az előterjesztést.
Csányi Barna
Június 31-vel a tagintézmények vezetőinek megszűnik a megbízatása. Mi történik augusztus
31-ig? Kitől kapják meg a kinevezésüket újra?
Szőkéné Komenczi Anikó
Dobiné Pál Ilonát, a szakmai munkaközösség vezetőjét bíznák meg addig, amíg az augusztusi
közgyűlés nem dönt személyi kérdésben. Addig ő az egyszemélyi felelős vezető, ő bízza meg
a tagóvoda vezetőket.
Nem érti, hogy az iskolák tekintetében a Közgyűlés együttműködött, ahol tényleges
változások történtek, pld a gyermekek az egri iskolákba kerülnek, 42 pedagógust kell
elbocsátani.
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Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
Az A változatot 1 igen , 1 tartózkodás és 3 nem 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg
döntését.
B változatot 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a B változatot támogatta.
31/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta az óvodai
intézményfenntartó mikro-társulások létrehozásáról szóló előterjesztést és a B változatot
támogatva alábbi határozatok meghozatalát javasolja a Közgyűlésnek:
B:
1) Támogatja Eger város és a kistérségi települések óvodái között az alábbi
intézményfenntartó mikro-társulások létrehozását 2007. augusztus 1-jei hatállyal:
A. Székhely: Napköziotthonos Óvoda (3300 Eger, Hibay Károly út 7.)
Tagintézmény: Andornaktályai Óvoda
B. Székhely: Napköziotthonos Óvoda (3300 Eger, Epreskert út 3/A.)
Tagintézmény: Egerbaktai Óvoda
C. Székhely: Napköziotthonos Óvoda( Eger, Deák Ferenc út 17.)
Tagintézmény: Arany János úti Óvoda
Tagintézmény: Egerszóláti Óvoda
D. Székhely: Joó János Óvoda
Tagintézmény nélkül: Szarvaskő
(egyszerű többség)
2) Elfogadja az alábbi Társulási Megállapodások megkötését:
• Eger Megyei Jogú Város és Andornaktálya Község Önkormányzata között a 22.
sz. melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Egerbakta Község Önkormányzata között a 26. sz.
melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Egerszólát Község Önkormányzata között a 29. sz.
melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Szarvaskő Község Önkormányzata között a 32. sz.
melléklet szerint
(minősített többség)
3) Elfogadja az alábbi Külön Megállapodások megkötését:
• Eger Megyei Jogú Város és Andornaktálya Község Önkormányzata között a 23.
sz. melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Egerbakta Község Önkormányzata között a 27. sz.
melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Egerszólát Község Önkormányzata között a 30. sz.
melléklet szerint
• Eger Megyei Jogú Város és Szarvaskő Község Önkormányzata között a 33. sz.
melléklet szerint
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(minősített többség)
4) Elfogadja a Napköziotthonos Óvoda (3300 Eger, Hibay Károly út 7.) Alapító
Okiratának módosítását a 21. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)
5) Elfogadja a Napköziotthonos Óvoda (3300 Eger, Epreskert út 3/A.) Alapító
Okiratának módosítását a 25. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)
6) Elfogadja a Napköziotthonos Óvoda (3300 Eger, Deák Ferenc út 17.) Alapító
Okiratának módosítását a 28. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)
7) Elfogadja a Joó János Óvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.) Alapító Okiratának
módosítását a 31. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)
8) Elfogadja a Városi Ellátó Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a 24. sz. melléklet
szerint.
(minősített többség)
9) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit és az intézmények vezetőjét az
átszervezéssel összefüggő további feladatok előkészítésével és Közgyűlés elé
terjesztésével, 2007. augusztus 30-ai határidővel (Nevelési Program, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Minőségirányítási Program, Házirend, Megállapodás a részben
önállóan gazdálkodó mikro-társulásban működő óvodák és az önállóan gazdálkodó
Városi Ellátó Szolgálat között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről,
döntés az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolásról, a jogosultság
gyakorlási rendjének szabályozásáról, Megállapodás Eger város és a társult
települések vonatkozásában a konkrét pénzügyi finanszírozásról, a gazdasági feladatok
konkrét ellátásáról).
(egyszerű többség)
10) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett óvodák költségvetési előirányzatait
és létszámkeretét, a 2007. augusztus 1-jei társulási megállapodás miatt, - a tényleges
felhasználási adatoknak megfelelően – rendezze és a szükséges módosításokat a
költségvetési rendeleten vezesse át.
(egyszerű többség)
Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erszébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője
Intézményvezetők.

Határidő:

azonnali, illetve értelem szerint.
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3. Előterjesztés általános iskolák átszervezésére és intézményfenntartó mikro-társulások
létrehozására (OB., PB., KGB., JÜB., Kgy.)
Előterjesztő:
Dr. Sipos Mihály, tanácsnok
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Meghívott:
Lachata István, meghívott
Szőkéné Komenczi Anikó
Elmondja, hogy a közgyűlés döntésének megfelelően készítették el a technikai
dokumentumokat. A legnehezebb rész a finanszírozási technika kialakítása volt. Pld milyen
térítést fizessen a vidék a 7-8-os bejövő gyermekek után. A javaslat szerint egy városi átlagot
fizessen minden település függetlenül attól, hogy melyik iskolával társul. A másik kérdés az
volt, hogy hány gyermek után kérjék ezt a támogatást. Részletezi az egyes iskolákkal
kapcsolatos problémákat.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 3
tartózkodás szavazattal hozta meg döntését.
32/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az általános iskolák
átszervezéséről és intézményfenntartó mikro-társulások létrehozásáról szóló előterjesztést és
nem támogatja, hogy a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
1.

Elfogadja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az 1. sz.
melléklet alapján.
(minősített többség)

2.

Elfogadja Társulási Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, valamint
Andornaktálya Község Önkormányzata között a 2. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)

3.

Elfogadja Külön Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, valamint
Andornaktálya Község Önkormányzata között a 3. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)

4.

Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit és a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola vezetőjét az átszervezéssel összefüggő további feladatok előkészítésével és
Közgyűlés elé terjesztésével, 2007. augusztus 30-ai határidővel (Pedagógiai Program,
Szervezeti és Működési Szabályzat, Minőségirányítási Program, Házirend,
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Megállapodás Eger Megyei Jogú Város és Andornaktálya Község vonatkozásában a
pénzügyi finanszírozásról).
(egyszerű többség)
5.

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
költségvetési előirányzatait és létszámkeretét, a 2007. augusztus 1-jei integráció miatt,
- a tényleges felhasználási adatoknak megfelelően – rendezze és a szükséges
módosításokat a költségvetési rendeleten vezesse át.
(egyszerű többség)
Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erszébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője
Intézményvezető.

Határidő:

azonnali, illetve értelem szerint.

6.

Elfogadja a Lenkey János Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását a 4. sz.
melléklet alapján.
(minősített többség)

7.

Elfogadja Társulási Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, valamint
Egerszólát Község Önkormányzata között az 5. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)

8.

Elfogadja Külön Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, valamint
Egerszólát Község Önkormányzata között a 6. sz. melléklet szerint.
(minősített többség)

9.

Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit és a Lenkey János Általános Iskola
vezetőjét az átszervezéssel összefüggő további feladatok előkészítésével és Közgyűlés
elé terjesztésével, 2007. augusztus 30-ai határidővel (Pedagógiai Program, Szervezeti
és Működési Szabályzat, Minőségirányítási Program, Házirend, Megállapodás Eger
Megyei Jogú Város és Egerszólát Község vonatkozásában a pénzügyi
finanszírozásról).
(egyszerű többség)

10.

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Lenkey János Általános Iskola költségvetési
előirányzatait és létszámkeretét, a 2007. augusztus 1-jei integráció miatt, - a tényleges
felhasználási adatoknak megfelelően – rendezze és a szükséges módosításokat a
költségvetési rendeleten vezesse át.
(egyszerű többség)
Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erszébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője
Intézményvezető.
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Határidő:

azonnali, illetve értelem szerint.

11.

Elfogadja a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának
módosítását a 7. sz. melléklet alapján.
(minősített többség)

12.

Elfogadja a Felsővárosi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását a 8. sz.
melléklet alapján.
(minősített többség)

13.

Elfogadja a Balassi Bálint Általános Iskola Megszüntető Okiratát a 9. sz. melléklet
alapján.
(minősített többség)

14.

Elfogadja a Tinódi Sebestyén Általános Iskola Megszüntető Okiratát a 10. sz.
melléklet alapján.
(minősített többség)

15.

Elfogadja Társulási Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, Egerbakta
Község, Egerszalók Község, valamint Demjén Község Önkormányzata között a 11. sz.
melléklet szerint.
(minősített többség)

16.

Elfogadja Külön Megállapodás megkötését Eger Megyei Jogú Város, Egerbakta
Község, Egerszalók Község, valamint Demjén Község Önkormányzata között a 12. sz.
melléklet szerint.
(minősített többség)

17.

Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit és a Felsővárosi Általános Iskola
vezetőjét az átszervezéssel összefüggő további feladatok előkészítésével és Közgyűlés
elé terjesztésével, 2007. augusztus 30-ai határidővel (Pedagógiai Program, Szervezeti
és Működési Szabályzat, Minőségirányítási Program, Házirend, Megállapodás Eger
Megyei Jogú Város, Egerbakta Község, Egerszalók Község, valamint Demjén Község
vonatkozásában a pénzügyi finanszírozásról).
(egyszerű többség)

18.

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Felsővárosi Általános Iskola költségvetési
előirányzatait és létszámkeretét, a 2007. augusztus 1-jei integráció miatt, - a tényleges
felhasználási adatoknak megfelelően – rendezze és a szükséges módosításokat a
költségvetési rendeleten vezesse át.
(egyszerű többség)

19.

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Felsővárosi Általános Iskola önállóan gazdálkodó
költségvetési intézményként 5 fős gazdasági szervezettel lássa el az általános iskolai
mikro-társulás működésével összefüggő gazdálkodási feladatokat 2007. augusztus 1jétől.
(egyszerű többség)
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20.

A Közgyűlés dönt arról, hogy a gazdálkodással összefüggő feladatok átrendezése miatt
2 fő gazdasági dolgozói létszám (1 fő gazdasági vezető, 1 fő gondnok) kerüljön
csökkentésre a 13. sz. melléklet részletezésének megfelelően.
(egyszerű többség)

21.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a 20. pontnak megfelelően az Eger Megyei Jogú Város
2007. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 11/2007. (II. 23.) számú közgyűlési
rendelet soron következő módosításakor az alábbi egyéb dolgozói létszámkeret
csökkentések kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmények, mind pedig az
önkormányzat összesített létszámadatain:
Ssz.

Az intézmény megnevezése

1.

Balassi Bálint Általános
Iskola

2.

Tinódi Sebestyén
Általános Iskola
Összesen (1+2):
Önkormányzati
létszámkeret
mindösszesen:

A 2007. 01.01.-i
létszámkeret a
11/2007. (II. 23.)
sz. közgyűlési
rendelet 6, 6/a. sz.
melléklete alapján
fő

Létszámkeret
változás
(létszám
illetve
álláshely
csökkenés)

A változást követő
létszámkeret

fő

(fő)

88

-1

87

46

-1

45

134

-2

132

2351

-2

2349

(egyszerű többség)
22.

A Közgyűlés engedélyezi, hogy 1 fő gondnok munkaviszonyának felmentéssel történő
megszüntetése miatti végkielégítés kifizetésére az alábbi egyszeri jellegű
pótelőirányzatok kerüljenek biztosításra a Tinódi Sebestyén Általános Iskola részére.
2007. évi összes kiadás: 343 e Ft, melyből személyi juttatás: 260 e Ft, a munkaadót
terhelő járulékok: 83 e Ft.
Fedezete: 2007. évi önkormányzati költségvetés VII/25 címszámáról kerül
átcsoportosításra az iskola költségvetésének megfelelő kiemelt
előirányzataira.
(egyszerű többség)

23.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2007. (III. 20.) ÖTM rendelete alapján határoz arról, hogy az Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott, a
pályázatnál előreláthatólag szerepeltethető közalkalmazottak - munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglakoztatására nincs
lehetőség.
(egyszerű többség)
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24.

A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáját, hogy az érintett, a
pályázat feltétel rendszerének megfelelő közalkalmazottak munkaviszonyának
felmentéssel történő megszüntetése miatt, - a végkielégítések és a kötelező mentesítési
(felmentési) időre járó átlagkeresetek visszapótlása érdekében - nyújtson be létszámracionalizálási pályázatot, a pályázat III. üteme határidejének megfelelően, 2007.
október 1-i határidőre.
(egyszerű többség)

25.

A Közgyűlés fenntartói jogkörében eljárva utasítja a felmentésben érintett iskolák
igazgatóit a szükséges munkáltató intézkedések megtételére, valamint a létszám
racionalizálási pályázattal összefüggő feladatok maradéktalan végrehajtására.
(egyszerű többség)

26.

A Közgyűlés a 201/ 2007. (V. 21.) Kgy. határozat és a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi törvény 21. §-ában foglaltak alapján, az iskola összevonására,
átszervezésére tekintettel, 2007. július 31-ével Kiss Sándornét felmenti a Felsővárosi
Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátása alól. A Közgyűlés kifejezi köszönetét a
több évtizedes eredményes intézményvezetői tevékenységéért.
(egyszerű többség)

27.

A Közgyűlés a 201/ 2007. (V. 21.) Kgy. határozat és a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi törvény 21. §-ában foglaltak alapján, az iskola összevonására,
átszervezésére tekintettel, 2007. július 31-ével Dobó Katalint felmenti a Balassi Bálint
Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátása alól. A Közgyűlés kifejezi köszönetét a
több évtizedes eredményes intézményvezetői tevékenységéért.
(egyszerű többség)

28.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet 5.§ 16.
szakaszában foglaltak alapján Lachata Istvánt az Egerszalóki Általános Iskola
igazgatóját megbízza 2007. augusztus 1-től a pályázati szakasz lezárásáig a négy
iskolából létrejött Felsővárosi Általános Iskola megbízott vezetői teendőinek
ellátásával.
(minősített többség)

29.

A Közgyűlés az új intézmény megbízott igazgatói teendőinek ellátásához, az új
intézmény költségvetésébe, 2007. augusztus 1-től kezdődően 4 hónapra egy határozott
idejű pedagógusi álláshelyet biztosít, a besorolásnak megfelelő illetménnyel és a
magasabb vezetői megbízáshoz szükséges pótlékkal. Ennek összege 268 200,Ft/hó+munkáltatót terhelő járulékok. Összesen 4 hónapra 1416,- eFt/hó ( ebből
személyi juttatás 1073,- eFt, járulékok 343,- eFt). Fedezete a költségvetés VII. fejezet
Tartalékok 12-1 címszám, További végzettség miatti illetménynövelés előirányzat. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új iskola 2007. évi költségvetésébe
történő átcsoportosításra saját hatáskörében kerítsen sort.
(egyszerű többség)

30.

A Közgyűlés elrendeli a Balassi Bálint Általános Iskola, a Tinódi Sebestyén Általános
Iskola és a Felsővárosi Általános Iskola teljes körű ingóvagyon leltárának elkészítését
és 2007. augusztus 1-ével történő intézményvezetői munkaköri átadás-átvételét.
(egyszerű többség)
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31.

Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erszébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője
Intézményvezető.

Határidő:

azonnali, illetve értelem szerint.

Elfogadja a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását a 14.
sz. melléklet alapján.
(minősített többség)
Felelős:

Dr. Estefán Géza Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Határidő:

azonnali, illetve értelem szerint.

4. Javaslat a tartós költségvetési egyensúlyt megteremtő intézkedésekre. KGY, (SZEB,
KGB, PB, OB, ISB, KB. IB, JÜB, UKB.)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna, Irodavezető

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Hangsúlyozza, hogy ez az anyag a Közgyűléstől egy elvi döntést kér. Az anyagban sorba
vették mindazokat az eseteket, ahol úgy gondolták, hogy változtatásokra van szükség.
Jékli Gergő
A Civil szervezetekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy célszerű lenne a civil szervezetekkel
kapcsolatban egy tanulmányt kapni, de abban biztos, hogy a működés az Ifjúsági Cselekvési
tervvel összhangban történik.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Sok területen tapasztalják azt, hogy a támogatások elszámolása nem megfelelő célra
fordítódik.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Jó lenne, ha nem lenének szétaprózva ezek a pénzek különböző alapokban, hanem egy
összevont Civil Alap lenne.
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Jánosi Zoltán
Örül neki, hogy a hivatal egységesítésre törekedik, egységes elbírálása legyen a
támogatásoknak, a formanyomtatványok, az elszámolások módja egységes elvek alapján
történjék.
Az, hogy mire használják a civil szervezetek a támogatásokat, az már érdekesebb kérdés.
Lehet egy számlát szakmai szemmel nézni, de a tényleges helyzetet is lehet vizsgálni. Sokkal
szigorúbban kell venni a támogatás elhasználásának a célját.
Kérdése, hogy a javaslatok egyeztetve lettek e az intézményvezetőkkel?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Az intézményekre vonatkozó rész igen
Dr. Nagy Árpád
Szerinte a pályázati rendszer fejlődött, a párhuzamosságok ki lettek szűrve, de érdemes lenne
más pályáztató módszereit is tanulmányozni.
Kérik, hogy a pénzügyi-szakmai és a sport-szakmai kérdések az ellenőrzés során kerüljenek
szétválasztásra.
Jékli Gergő
Érdemes lenne átgondolni a civil szervezetek által használt ingatlanok jogi helyzetét is, hiszen
van olyan szervezet, amelyik ingyen, van olyan, amelyik bérleti díj ellenében használja.
Jánosi Zoltán
Kéri, hogy a Város és Területfejlesztési Iroda olyan anyagot készítsen, amelyben benne van a
fizetős és a nem fizetős rész is.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg döntését.

33/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
A Bizottság támogatja és javasolja, hogy a 2007. évi költségvetési rendeletben tartós
költségvetési egyensúlyt megteremtő intézkedések keretében a Közgyűlés a következő
határozatokat hozza meg:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy
- a Hivatal készítse elő az önkormányzati fenntartású intézmények szakmai
feladatainak valamint a számvitel-gazdálkodás és üzemeltetés feladatainak a
2008. január 1-jei hatályú szétválasztását,
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-

tegyen javaslatot a számvitel-gazdálkodás és üzemeltetés feladatainak egy új,
integrált szervezetben történő ellátására, az átszervezéshez szükséges szervezeti és
személyi intézkedésekre.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Habis László
polgármester

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a jegyző készítse elő és tegyen
javaslatot a helyi adókról szóló 40/2004. (XII. l7.) rendelet módosítására
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 31.
dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2008. évtől alkalmazandó
„Szolgáltatás-ellenszolgáltatás
alapú
támogatási
rendszerének”
kidolgozását,
szabályozását.
Határidő.
Felelős:

2007. október 31.
Szeleczki János
alpolgármester

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladatok hatékonyabb és takarékosabb ellátása
érdekében elrendeli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
37/2001. (X.18.) számú rendelet és a hivatal ügyrendjének felülvizsgálatát és a módosításra
vonatkozó javaslat kidolgozását.
Határidő:
2007. augusztus 31.
Felelős: dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli
- az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló
42/2004. (XII.17.) rendelet felülvizsgálatát és módosítását a szociális helyzet
alapján történő bérbeadás szabályainak változtatására tekintettel,
-

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön
szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás rendjéről szóló a 32/1994. (XI.
1.) számú rendelet módosítását, melyben ki kell dolgozni a 2008. január 1-jétől
alkalmazott lakbér mértéket és a lakbértámogatás rendjét, a rendeletet 2007.
szeptember 30-ig meg kell alkotni annak érdekében, hogy a szociális helyzet
alapján támogatásra jogosult bérlők lakbére 2007. december 31-ig megállapításra
kerüljön.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 31.
dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy felül kell vizsgálni, és az
önkormányzat számára kedvezően módosítani kell az önkormányzat vagyonáról és a
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vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú rendeletnek különös
tekintettel a nem lakás célú helyiségek bérleti jogának albérletbe adására vonatkozó
szabályait
Határidő:
Felelős:

folyamatos, 2007. december 31.
dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú társaságok készítsenek 2008. évi előzetes üzleti tervet, az eredménykövetelmény meghatározásával, és javaslattal olyan felhalmozási kiadásokra, amelyekkel
az önkormányzatot terhelő kiadásokat vállalhatnak át.
Határidő:
Felelős:

2007. október 31.
Habis László
polgármester

8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy
- felül kell vizsgálni az EVAT Zrt-vel kötött megállapodásokat azzal, hogy a
módosított szerződések a tulajdonos önkormányzat számára bevétel növekedést
eredményezzenek,
- az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek gazdálkodásával összefüggő
feladatokra kötött megállapodást, többek között arra vonatkozóan, hogy a jövőben
lakáskezelés díját a kezelési körbe tartozó lakások alapterülete figyelembe
vételével állapítsuk meg, érdekeltté téve a társaságot a bérleti díjak, lakbérek
beszedésében és a hátralékok behajtásában.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Habis László
polgármester

9. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a jelenlegi szerződés lejártát követő
időre olyan módon kell előkészteni egyes városüzemeltetési feladatok ellátását, hogy
versenyeztetéssel, az önkormányzat számára kedvezőbb, a teljesítést tekintve hatékonyabb
rendszer alakuljon ki.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
Habis László
polgármester

10. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a VÍZMŰ Zrt részére átadott eszközökre
(ivóvíz- és szennyvíz hálózat) vonatkozó hasznosítási vagy bérleti szerződés megkötését,
melynek következtében – költségmegtérülés elvének megfelelően - önkormányzati
működési bevétel érhető el.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Habis László
polgármester
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5. Előterjesztés az Egri Alternatív Kulturális Egyesület és az Önkormányzat közötti
jogviszony megszüntethetőségéről, illetve licites eljárással történő hasznosításáról
Előterjesztő:
Szeleczki János, alpolgármester
Előadó:
Dr. Kelemen Sándorné, vagyongazdálkodási ügyintéző
Dr. Kelemen Sándorné
2005-ben szűnt meg az egyesület bérleti szerződése. A vagyonrendelet értelmében ilyenkor
pályázat kiírásának van helye. 3 variáció került a bizottság elé: az ingyenes használatba adás,
illetve a nyílt vagy zárt borítékos pályáztatás . A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság a C
változatot támogatta, de a jogi helyzet tisztázása érdekében visszamenőleg is rendezni kell
szerződéses úton az ingatlan használatot. 2011. szeptember 30-ig kell az Egal klubot
változatlan funkció mellett és az azt körülvevő parkot. Ez utóbbi gondozását a Városgondozás
Eger Kft vállalta saját nyeresége terhére.
Az Ász az ingyenes használatba adást kifogásolja, emiatt kerül be egy vagyonrendelet
módosítás a júniusi közgyűlésre. A 20 millió forint feletti ingatlan vagyontárgyakat csak
licites eljárás útján lehet hasznosítani, itt kb 110 millió forintos vagyoni értékről van szó.
Pál György
Mi történik akkor, ha a Közgyűlés ingyenesen ad használatba?
Dr. Kelemen Sándorné
Akkor a vagyonrendeletünk szerint járunk el.
Jánosi Zoltán
E mögött az anyag mögött egy Phare támogatás áll. Nyugodtan lehetne nyílt licites eljárás
nélkül odaadni az Egal klubnak, hiszen itt tényleg városi érdekről van szó és a pályázattal
kapcsolatban vállalt kötelezettségeket az önkormányzat nem szeghet meg. Az ÁSZ szerinte
ebbe nem tud belekötni, tehát az változatot támogatja. Szerinte a pályázatban az Egal klub
különböző kötelezettségeket vállalt
Dr. Kelemen Sándorné
A pályázati anyag tartalmazza csak ezt, a támogatási szerződés nem. A pályázat 2003-ban
került benyújtásra, 2004. júniusában írták alá. Az önkormányzat kötelezettséget a pályázati
célra vállalt. A fenntartásra azonban az önkormányzat nem biztosított pénzügyi forrást.
Pál György
Szerinte lényeges, hogy a létrehozott művet és szolgáltatást kell fenntartani. A pályázat
melléklete-e a szerződésnek? A partneri szerződés milyen határidőre szól?
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Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak az A változatra azzal a módosítással, hogy
nyílt licites eljárás nélkül ingyenes használatba adja az Egri Alternatív Kulturális
Egyesületnek az Áfa megfizetésével. 3 igen 1 nem és 1 tartózkodás
. 2-3-ra 5 igen szavazattal.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg döntését.

34/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a következő döntéseket
meghozatalát:
1. Támogatja, hogy az Egal Klub hasznosítása 2011. szeptember 30. napjáig az alábbiak
szerint kerüljön hasznosításra:
A) A vagyonrendelet 8. §- a alapján az Önkormányzat a tulajdonában lévő Eger,
Széchenyi u 57-61. szám alatt lévő Egal Klubot a Közgyűlés döntése alapján adja
ingyenes használatba. A Közgyűlés ebben az esetben, a vagyonrendeletben
ingyenes használat esetén előírt, használót terhelő kötelezettségeken túl egyéb
kötelezettségek és feltételek teljesítését is előírhatja. Fizetendő összeg az
Önkormányzat részére havonként számla ellenében 55.336 Ft általános forgalmi
adó.
B) A vagyonrendelet 10. § (2/A) bekezdés b) pontja alapján a Közgyűlés licites eljárás
nélkül döntsön az Önkormányzat által vállalt feladatok ellátása esetén, az illetékes
bizottság véleményezését követően a helyiség bérbeadásáról, illetve annak
feltételeiről. Javasolt induló bérleti díj: 276.682 Ft bérleti díj + 55.336 Ft ÁFA
C) Támogatja, nyílt licites vagy zárt borítékos eljárás útján kerüljön kiválasztásra
választható ki a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlője. Felkéri a Hivatalt a
pályázati feltételek kidolgozására
2.

Támogatja, hogy a jelenlegi állapot rendezése érdekében visszamenőleges hatállyal
hasznosítási szerződés kerüljön megkötésére 2005. június 21. napjától feltételhez
kötötten az Egri Alternatív Kulturális Egyesülettel.

3. Javasolja a Közgyűlés elé történő beterjesztést.
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6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására
kiírandó pályázat elvi állásfoglalására
Előterjesztő:
Szeleczki János, alpolgármester
Előadó:
Dr. Kelemen Sándorné, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr.Kelemen Sándorné
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tegnapi ülésén támogatta a Közgyűlés elé
terjesztést.
Jánosi Zoltán
Célszerű lenne nemzetközi versenyekre alkalmas sportpályákat létrehozni
Dr.Kelemen Sándorné
Nem elég szélesek a pályák, nem oldható meg.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta meg döntését.
35/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az
előterjesztést és a következő határozatokat hozta:
1. Támogatja az Agria-Komplexum Kft által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények hasznosításba adását 5 éves időtartamra. Felkéri a Hivatalt, hogy a
részletes pénzügyi-gazdasági számítások elvégzését követően dolgozza ki a vonatkozó
pályázati kiírás feltételeit.
2. Javasolja a Közgyűlés elé történő beterjesztését.
7. Előterjesztés az "Egri Tehetségek az Olimpián" Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő:
Szeleczki János, alpolgármester
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Előadó:
Dr. Bánhidy Péter, jogász

Dr. Bánhidy Péter
Elmondja, hogy tegnap az Oktatási Bizottság támogatta az anyag Közgyűlés elé terjesztését.
Jánosi Zoltán
Javasolja, hogy a FEB tagok mandátuma is legyen határozatlan idejű
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg döntését.
36/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
A Bizottság megtárgyalta az „Egri Tehetségek az Olimpiára” Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést és javasolja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

8. Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelmekről
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Előadó:
Hegedűs Gábor, Sport-ügyintéző

Hegedűs Gábor
Tavaly csak 6000 óra került felosztásra 7000 helyett, így a Felsővárost használták és 295 óra
túllépésük van, de még kell vagy ezer óra. A labdarúgó pályát viszont felújították, érdemes
lenne valamilyen módon kompenzálni.
Jékli Gergő
Nincs döntési kompetenciájuk, mert jogviszonyban az üzemeltetővel van a csapat.
Jánosi Zoltán
A többi egyesülettől viszont elvárják, hogy fizessen, ha túllépik az órakeretüket.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg döntését.
37/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
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Az Ifjúsági és Sportbizottság az Egri Futball Klub által benyújtott 2007. évi további ingyenes
létesítményhasználati kérelmét nem támogatta, mivel nem tartozik az ilyen támogatási
kérelem a adöntési kompetenciájába.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal hozta meg döntését.
38/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága a beküldött rendkívüli támogatási
kérelmeket saját hatáskörben megtárgyalta és a következő döntést hozta:
2. számú kérelem
A) Az Ifjúsági és Sportbizottság az Eger FC U11-es korosztályos labdarúgó csapatának
GOTHIA kupán való részvételét nem támogatta.
Felelős
Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető
Határidő:
Értelem szerint
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal hozta meg döntését.
39/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága a beküldött rendkívüli támogatási
kérelmeket saját hatáskörben megtárgyalta és a következő döntést hozta:
3. számú kérelem
A) Az Ifjúsági és Sportbizottság az Eger FC U19-es korosztályú labdarúgó csapatának
Baercelona kupán való részvételét pénzhiány miatt nem támogatta.
Felelős
Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető
Határidő:
Értelem szerint
Jánosi Zoltán
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság szavazattal
hozta meg döntését.
40/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága a beküldött rendkívüli támogatási
kérelmeket saját hatáskörben megtárgyalta és a következő döntést hozta:
4. számú kérelem
A) Az Egri Repülőklub jubileumi rendezvényét az Ifjúsági és Sportbizottság pénzhiány
miatt nem támogatta.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg döntését.
41/2007 (VI.20).sz ISB. döntés
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága a beküldött rendkívüli támogatási
kérelmeket saját hatáskörben megtárgyalta és a következő döntést hozta:
5. számú kérelem
Az V. Foci a Gyerekekért jótékonysági labdarúgó kupát az Ifjúsági és Sportbizottság ingyenes
létesítmény használattal támogatta.
Pál György
Javasolja, hogy ezt jelezzék a város vezetése felé is, mivel a szponzorok szerzése ezen a
szinten tud hatékonyabban működni.
Jánosi Zoltán
Megállapítja, hogy e kérdésben nem hoznak döntést, hanem a kérést a város vezetése felé
továbbítják.
Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmf
Jánosi Zoltán
elnök

Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

