547-9/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. augusztus 22-én az Ifjúsági és Sportbizottság I. sz. Tanácskozótermében
megtartott üléséről.
Jelen vannak: A jelenléti íven szereplők.
A jegyzőkönyvet vezette: Bereczné Pálfi Erika
A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes,
mivel 4 fő jelen van. A /2006 (IX.21) számú Közgyűlési határozat napirendi pont közül kettőt
zárt ülésen tárgyalnak, e két napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról nem kell külön
szavazni. Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Megállapítja, hogy azok
elfogadásra kerültek.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés „Eger Megyei Jogú Város Jó Tanulója – Jó Sportolója elismerő cím
adományozására (zárt ülés)
2. Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodásáról
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája
átalakítására
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló
40/2004. (XII.17.) számú rendelet módosításáról
6. Állásfoglalás az önkormányzat által zárt borítékos pályázatban meghirdetett Eger,
Széchenyi u. 57-61. sz. alatt lévő Ifjúsági Klub és a hozzá tartozó közpark
hasznosítására beérkezett zárt borítékos pályázatokról (zárt ülés)
2. Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő:
Bodnár Pál, tanácsnok
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
A bevételek 8,7 milliárd forint, a kiadások 8 milliárd forint főösszegben teljesültek. Ebből
saját bevételek 2,6 milliárd forint a tervezett 6 milliárd forinthoz képest, 44%-on teljesültek.
A vagyoni típusú bevételek alacsony szinten teljesültek, ezért itt figyelni kell a költségvetési
egyensúly megtartására.
Az illetékeket január elsejétől az APEH szedi be, melyet a szervezet minden hónap 15-ig a
honlapján közétesz, erre az adatokra támaszkodva lehet tervezni a költségvetést. Így került a
4000 millió forint a költségvetésbe beállításra. A bevételek alacsony szinten teljesültek. A

június-júliusi bevételek már jobbak voltak, de a tervezett bevételhez épest kb 100 millió forint
elmaradás várható.
Az iparűzési adóbevétel az előző évhez képest magasabb volt, 180 millió forinttal többet
terveztek idén a költségvetésben. Az elmaradás főleg az idegenforgalmi adónál tapasztalható
Idén 165 millió forint hitelfelvétel volt az iparosított technológia támogatására, amit
folyamatosan hívnak le, rengeteg adminisztrációval.
Az intézményi működési kiadások közel azonos szinten teljesültek, mint az előző évben.,
mintegy 2%-os megtakarítás tapasztalható az előző évhez viszonyítva. A Polgármesteri
Hivatalnál 48%-os a működési kiadás teljesítése.
A felújítások féléves szinten 36%-on állnak, a kis és középberuházásoknál viszont 70% körül
mozog az áthúzódó beruházások miatt
A létszám tekintetében több, mint 50 fős a csökkenés.
Szükséges a tartalék előirányzatokat zárolni mindaddig, amíg a vagyoni bevételek nem
kompenzálhatóak.
Jánosi Zoltán
Sport és Ifjúsági szervezetek panaszkodtak, hogy késnek a támogatás átutalásai.
Az idegenforgalmi adónál magasnak tartja a kintlévőségeket
Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Az volt az elv, hogy folyószámla hitelből támogatást ne nyújtsanak. Volt néhány olyan
támogatás, pld a nagyrendezvények lebonyolítása, ahová a támogatást soron kívül el kellett
utalni, de minden támogatás a mai nappal átutalásra került. A folyószámla hitelre szükség
volt, a múlt hétvégén váltották át a svájci frankot árfolyamnyereséggel, így hitelre – reméli -,
hosszabb ideig nem lesz szükség.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1
tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot.
42/2007 (VIII.22) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:

A Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2007. I. féléves
helyzetéről készített beszámolót és támogatja a Közgyűlési tárgyalását.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő:
Demeter Ervin, képviselő

Pál György
Szociális bizottság állásfoglalását ismerteti:
Módosító javaslat. Kiegészíteni azzal, hogyha új rendelet kerül megalkotásra, akkor az mindig
két fordulóban történjen, és ha törzsvagyonból kerül kivonásra valamely vagyontárgy, akkor

is két fordulóban történjen, az egész rendelet-tervezetet azonban nem fogadták el. Célszerű
lenne az is, ha a bizottsági ülés és a Közgyűlés között legalább két hét telne el.
Dr. Kelemen Sándorné
Szerinte a törzsvagyonból történő kivonást nem célszerű két fordulóban tárgyalni, a
vagyonrendeletet azonban felül kell vizsgálni.
Jánosi Zoltán
A Városi újság szerinte nem minden emberhez jut el, mert szétszórják, kidobják, stb. Honlap
nem minden otthonban van.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1
tartózkodással szavazattal elfogadta a javaslatot.
43/2007 (VIII.22) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:

A Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája
átalakítására
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Dr. Barta Viktor
Az előterjesztés nem tartalmazza a hivatal létszámára vonatkozó javaslatot, hiszen arról a
döntés függvényében kell intézkedni. A működtetés többe nem kerülhet. Fontos szempont
volt az, hogy a vezetők száma csökkenjen a mostani 12-ről, a felelősségi vonalak jobban
követhetőek legyenek. Az egymásra épülő feladatok kerülnek egy szervezeti egységhez, vagy
beolvadnak más irodákba. Az Építési Iroda létrejötte nagyban függ attól, hogy a magasabb
szintű döntéshozók mit fogadnak el, mik kerülnek a körzetközponti jegyzőkhöz, illetve mik
kerülnek kistérségi hatósági szintre.
Az Oktatási Bizottság az Oktatási és Kulturális Iroda elnevezést javasolta. Ez az iroda ellátna
egy ideig idegenforgalmi és marketing feladatokat is, a desztinációs menedzsment felállásáig.
Csányi Barna
Mikor válhatnak az új irodák működőképessé a közgyűlési döntés után? Lesz-e
létszámcsökkenés? Az irodák maradnak a helyükön, vagy az épületen belül lesz e átalakítás?
Az irodavezetők kiválasztása milyen módon történik?

Pál György
Az irányítási struktúrában nem lát változást, némely folyamatot racionálisnak lát. Nincs az
anyagban benne, hogy az átalakítás hogyan érinti a lakosságot, mennyiben lesz könnyebb az
ügyintézés. A legnagyobb döbbenetet az Informatikai Iroda megszüntetése jelentette számára,
hiszen csoportból lett iroda, amikor az Egora projekt elindult. Ma már az informatika érdemi
feladatokat is ellát, nemcsak üzemeltetésit. Szerinte a főépítész inkább a fejlesztési és nem az
igazgatási vonalat kell, hogy szolgálja. Szerinte nincs valós változás azon kívül, hogy 6
irodavezető helye megszűnik.

Jánosi Zoltán
Az alapelvekkel teljesen egyet tud érteni. A saját területükkel kapcsolatban elmondja, hogy ez
az új iroda egy feladatgyűjtő iroda lesz, ő is csak 6 munkahelyet lát, ami meg fog szűnni.
Dr. Barta Viktor
A létszám tekintetében nagyon szűk a mozgástér, inkább belső átcsoportosítások várhatóak. A
vezetők kiválasztása jegyzői és polgármesteri hatáskörben van. A KTV szeptember 1- jei
módosítása szerint pályázat útján történik, illetve a már egy éve munkaviszonyban lévőnél
lehet pályáztatás nélkül is.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 3
nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.
44/2007 (VIII.22) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:

A Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására
készült előterjesztést és nem támogatja annak a Közgyűlés általi megtárgyalását és
elfogadását.

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló
40/2004. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Korsós László, Irodavezető
Korsós László

Az idegenforgalmi adóellenőrzést segítő adminisztráció kiépítése történik. Az ellenőrzések
során tapasztalták, hogy csekély a szálláshelyek kihasználtsága. Évente egyszer egy olyan
adatszolgáltatást kérnek ezektől a vállalkozásoktól, mely az éves férőhely kihasználtságról ad
tájékoztatást. 3-4%-os kihasználtságú helyek vannak, mégis bővítenek és felújítanak, tehát
nem történik meg a regisztráció.
Az iparűzési adó címkézésével kapcsolatban elmondja, hogy ez a rendszer 12 éve működik a
városban. A helyi vállalkozások a befizetendő adója egy részét címkézi meg. Ez a támogatási
forma mind a vállalkozók, mind a civil szféra számára nagyon fontos. Jelenleg a címkézés
kiemelt feladatokra, ágazatokra és konkrét civil szervezetekre történik, melyek közül az
utóbbi a jelentős. Jó lenne, ha csak kiemelt feladat és konkrét szervezet maradna a címkézési
lehetőségek közül. 4§ (2) és 5.§ Kéri annak megerősítését, hogy maga a címkézés maradjon és
a címkézés csak két lehetőségre történjen.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot.

45/2007 (VIII.22) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:

A bizottság a helyi adókról szóló 40/2004. (XII. 17.) számú rendelet módosításra vonatkozó
javaslatot első fordulóban megtárgyalta és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
Egyetért azzal, hogy a címkézés, mint adóforma megmaradjon és a címkézés kiemelt
feladatokra és konkrét szervezetek megjelölésére vonatkozzon.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
Kmf.
Jánosi Zoltán
Elnök
Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

