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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. november 21-én az Ifjúsági és Sportbizottság üléséről.
Jelen vannak: A jelenléti íven szereplők.
A jegyzőkönyvet vezette: Bereczné Pálfi Erika jegyzőkönyvvezető.
Napirendi pontok:
1. Javaslat Eger Város 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására és
az év végéig várható teljesítések alakulására
2. Javaslat Eger Város 2008. évi költségvetési koncepciójára
3. Javaslat az AGÓRA programban való részvételre
4. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Informatikai Iroda szervezeti átalakításáról
5. Javaslat az intézményvezetők 2007. évi jutalmazására és az ezzel összefüggő pótelőirányzat
biztosítására
6. Előterjesztés a kedvezményes uszodahasználat belső átcsoportosításáról
7. Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelemről
8. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Szakképzési Koncepciójának előkészítéséről
9. Tájékoztató a művészeti nevelés- oktatás megszervezéséről a Felsővárosi Általános Iskola,
az Ifjú tehetségek Műhelye Alapfokú Művészeti Iskola, a Jelképző Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola, Abigél Művészeti Szakközépiskola és a
Fabula Alapfokú Művészeti iskola együttműködésével
A bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, megjelenteket. Ismertette a napirendi
pontokat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta.
Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy nulladik napirendi pontként Szeleczki János alpolgármester úr
a sportkoncepcióval kapcsolatban kiegészítést szeretne tenni.
Szeleczki János: Eger sportéletében prioritások meghatározása szükséges. A bizottság
támogatását kéri a sportkoncepció összeállításában.
Tájékoztatásként elmondta, hogy bizonyos előkészítő munkálatok megkezdődtek a
sportkoncepcióval kapcsolatban, a vázlatok tartalmazzák az elképzeléseket, az elvégzendő
feladatokat. Helyzetelemzést ad a mai magyar és egri vonatkozásról, ez eu-s kapcsolatairól.
Elemezné a sportkoncepció a létesítményhelyzetünket, a finanszírozási rendszert. Foglalkozna
a sportszakember képzéssel, a sportéletünk tudományos és szakmai hátterével.
A következő bizottsági ülésre az anyaggal kapcsolatban reagálást kért.
Dr. Honfi László: A sporttörvény kapcsán szükséges új koncepció kidolgozására. Célszerű
lenne Eger város sportjához rendeletet alkotni, amely leszabályozná a további folyamatos
munkákat is.
Pál György: Jó módszer lenne, ha több szűrőn menne át az anyag: miután a bizottság tárgyalta
az anyagot, kerüljön be a Közgyűlés elé véleményezésre, majd pedig társadalmi vitára
bocsássa az anyagot. Miután bejönnek a civil elképzelések, akkor mondjon rá végleges
választ a közgyűlés.

Szeleczki János: Elmondta, hogy ütemterv is kidolgozásra került.
Jánosi Zoltán: Örömét fejezte ki, hogy a bizottság elé került a téma és a vázlat. Jónak tartotta
a felvetést, ha már van egy nulladik kör, minél több sportszervezet mondja el a véleményét,
várhatóan kisebb lesz a vita a közgyűlésen.
Javasolta, hogy érdemes lenne meghívni a bizottságba a civil kerekasztal részéről egy embert,
aki részt venne az alkotó munkába, ezzel dr. Nagy Árpád is biztosan egyetértene.
Jékli Gergő: Csak üdvözölni tudja az elkészült anyagot. Kérése, hogy az ifjúságkutatást, a
fiatalok eredményeit is vegyék figyelembe a sportkoncepciónál.
Szeleczki János: Dr. Nagy Árpád úrnak a nulladik változatot megküldi, továbbá az ülésekre
szóló meghívót.
Jánosi Zoltán: Van –e valakinek kérdése a kiküldött napirenddel kapcsolatban?
Hegedüs Gábor: Az ADSB, illetve a KDSB anyagát a végén szeretné, ha napirendre kerülne.
Egyebek között szeretné, ha tárgyalná a bizottság a pontrendszerünket.
Jánosi Zoltán: Kérdése volt, hogy Deák Boldizsár egyéni képviselői indítványa miért nem
került be bizottsági ülésre, hiszen a költségvetési bizottság tárgyalta.
Pál György: Javasolta, hogy amennyiben a Közgyűlés tárgyalja az indítványt, kerüljön be a
bizottság elé és a közgyűlés előtt fél órával a bizottság döntsön a javaslatról.
Jánosi Zoltán: A kilenc napirendi ponttal, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.

1.

Javaslat Eger Város 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására és
az év végéig várható teljesítések alakulására (valamennyi bizottság, KGY)

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Egyensúlyi költségvetés valósult meg az I-III. negyedévben. A
bevételek 1 mrd forinttal meghaladták a kiadásokat. Az illetékbevételnél 52 millió minusszal
hozzuk a várható teljesítést az illetékbevételek során. A másik sokkal súlyosabb, a vagyoni
bevételek igen alacsony teljesítési szintje.
Kedvezően alakultak a helyi adóbevételek. Év végéig 160 milliós többletbevétel fog
realizálódni, kompenzálja az illetékbevétel kiesést a működési bevételek vonatkozásában.
A beruházásoknál sokkal magasabb a pénzügyi teljesítés %-a mint az előző években.
Elmondta, hogy többlethitel lehetőség nincs is, mert közbeszerzést már nem lehet lefolytatni,
és nem is lenne célszerű, hiszen magas a hitelállomány nagysága.
Bízik benne, hogy a helyi adóbevételek kedvező alakulása miatt lehetővé válik, hogy ki
tudjuk váltani a működési hitelt.
Jékli Gergő: Nincs jelezve a várható teljesítés 2007. december 31-ig. Konkrétan az Egal
Klubra miért nincs beállítva 1 millió Ft?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Azért, mert nem volt döntés erre vonatkozóan, nincs szerződés
ami alátámasztaná, hogy lesz kifizetés az idén.

Jékli Gergő: Kérése volt a bizottság elnöke felé, amennyiben rendkívüli bizottsági ülést
tartanak, mindenképpen indítsák be a folyamatokat, legyen róla döntés.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért a beszámolóval, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen 1 tartózkodással a bizottság elfogadta a beszámolót.
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A Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város 2008. évi koncepcióját és javasolja a
Közgyűlés elé terjesztését.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Polgármester és a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság Elnökének előterjesztése alapján - megtárgyalta a város 2007. évi költségvetésének
I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről készített beszámolót és az alábbi
megállapításokat teszi:

• A 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során sikerült biztosítani
az előirányzaton belüli gazdálkodást mind az intézményeknél, mind a
Polgármesteri Hivatal kiadásainál. Egyes feladatoknál meghaladta a teljesítés
összege a kiadási előirányzatot, mégpedig azoknál, melyekhez központi- vagy
pályázati pénzek kapcsolódnak utólagos elszámolás mellett. Az
utófinanszírozással megvalósuló pályázati pénzekre ideiglenes fedezetek
kerültek meghatározásra, zárolásra. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés
végrehajtása szabályszerű volt. A gazdálkodási folyamatok a működési
költségvetés vonatkozásában megfelelően alakultak, kivéve a bevételi
előirányzatoktól való elmaradást, mely év végéig sem lesz kompenzálható. Az
év végére várható illetékbevétel kiesést a helyi adóbevételi többlet ki tudja
váltani, ugyanakkor tartalékolni is szükséges pénzeket a pénzmaradványi
szakaszra az adóerő-képesség miatt várható visszafizetési kötelezettség
kezelésére. A helyi adóbevételi terv a háromnegyedéves adatok ismeretében
túlteljesül, bár az iparűzési adó bevételéről csak december 20-a után tudunk
pontos információt.
• A szeptember 30-i betétállomány 950.000 eFt. A gazdálkodás folyamatossága
biztosított volt, ugyanakkor július- augusztus hónapban folyószámla hitel
igénybevételére is szükség volt, amíg a svájci frank állomány beváltásra nem
került. A számlapénz kamata 39.111 eFt volt, az előző évi kamatbevételtől 5,7
millió Ft-tal kevesebb.
• A működési hitel előirányzatát a pénzmaradvány jóváhagyásakor 20,78 millió
Ft-tal csökkentette a Közgyűlés, jelenlegi összege 148,2 millió Ft. A IV.
negyedévben kell visszafizetni az előző évben éven belüli hitelként felvett tőke
összegét.
• A vagyoni bevételek 786 millió Ft összegű előirányzatából az I-III.
negyedévben mindössze 183 millió Ft teljesült. Újabb ingatlanok vagyoni

értékesítéséről határozott a Közgyűlés, hogy a felhalmozási bevételeknél ne
legyen 5-600 millió Ft összegű bevételkiesés. Várhatóan sort kell keríteni
felhalmozási kiadások zárolására, illetve a következő évre történő
átcsúsztatására.
• Beruházásokra, felújításokra több, mint 3 milliárd Ft áll rendelkezésre a
költségvetés módosított előirányzatai között. A háromnegyedéves teljesítés az
előző évekhez viszonyítva igen kedvező, a felújításoknál 57,63%, a kis- és
középberuházásoknál 80,63%. A nagyberuházások teljesítése meghaladja a
rendelkezésre álló előirányzati összeget, mivel a Felnémeti városrész
rehabilitációja pályázat első lehívásának pénzügyi teljesítése szeptember 30-ig
nem történt meg.
• A 2007. év fontos feladata a már megnyílt, illetve folyamatosan megnyitásra
kerülő pályázatok alapján kiválasztani az önkormányzat számára fontos,
ugyanakkor előnyös feltételű projekteket. A pályázatok kiválasztásánál
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani arra, hogy a megvalósuló
fejlesztések lehetőleg minél kevesebb működési többletkiadással párosuljanak.
.
A költségvetési bevételek alakulásának kiemelt jellemzői 2007. I-III. negyedévében az
alábbiak:

• 2007. I-III. negyedévének végére a költségvetés időarányosan tervezett
összbevételét 156.899 eFt-tal haladta meg a teljesítés összege, ennek ellenére a
bevételek alakulása nem mondható megfelelőnek, mivel a vagyoni bevételek
teljesítése igen alacsony. A bevételek teljesítésének szerkezetét megvizsgálva
megállapítható, hogy az önkormányzat saját bevételei 78,37%-ban teljesültek,
ugyanakkor az átengedett központi adóknál és a központi költségvetési
támogatásoknál a teljesítés jóval meghaladta a 75%-ot. Jelentős összegű
pénzmaradvány igénybevételére is sor került az I-III. negyedév folyamán,
összege 1,37 milliárd Ft. Hitelfelvétel a Panel plusz hitelkeret terhére történt.
• A saját bevételek közül a költségvetési szervek bevételei (kivéve a
támogatásértékű működési bevételeket, az EIP támogatást és a felhalmozási
célú pénzeszköz átvételt)
a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú
pénzeszközátvétele, a helyi adóbevételek, az önkormányzati sajátos működési
bevételek és a pénzügyi befektetések bevételei haladták meg háromnegyedév
végén az időarányos előirányzati szintet. A Polgármesteri Hivatal intézményi
működési bevételének elmaradása - az ÁFA bevételek kapcsán - az
ingatlaneladások alacsony összegére vezethető vissza.
• A vagyoni típusú bevételek háromnegyedéves előirányzatai között a
legnagyobb részarányt a telekeladások teszik ki. A telekértékesítésekből befolyt
bevétel (Nagylapos nélkül) 1.782 eFt, háromnegyedéves szinten igen alacsony,
mindössze 0,51%, félév óta 15 eFt-tal nőtt. Bevételi többlet keletkezett a nem
lakáscélú helyiségek bérleti jog eladásánál és átruházásánál, a mezőgazdasági

földértékesítésnél, a járműértékesítésnél. A lakbérbevételek és az egyéb
helyiségek bérleti díja is elmarad az időarányos előirányzathoz képest, pedig az
utóbbinál a tényleges inflációnál alacsonyabb mértékkel számoltunk a
költségvetés tervezésekor.
• A háromnegyedév folyamán központosított előirányzatokból, egyéb központi
támogatásokból a 2007. évi költségvetés eredeti előirányzata kiegészült 507.454
eFt-tal.
• Az I-III. negyedévben – az előirányzat-felhasználási tervben meghatározottak
alapján – hitelfelvétellel nem számoltunk, csak az iparosított technológiával
épült lakások energiatakarékos felújításához kapcsolódó Panel plusz hitel
felvételével.
• Az önkormányzati saját bevételek aránya az összes bevételen belül 34,59%,
mely 2006. I-III. negyedévéhez képest összegszerűségében kicsit magasabb
ugyan, de arányát tekintve viszont csökkent (2006-ban 38,04%).

A költségvetési kiadások alakulásának legfontosabb jellemzői 2007. I-III. negyedévében az
alábbiak:

• Az összkiadásra tervezett összeg az időarányos előirányzati szint alatt teljesült.
A legnagyobb részarányt képviselő költségvetési szervek tervezett kiadási
tételeinek teljesítése 75% alatt realizálódott (74,91%). Az önkormányzati
költségvetési szervek kiadásai – a teljesítéseket figyelembe véve – 49,07%-át
teszik ki az összkiadásoknak. Az intézmények működési költségvetésének
teljesítése 73,57%, 60 millió Ft-tal kevesebb, mint 2006. azonos időszakában
volt.
• A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az időarányos
előirányzatot el nem érő teljesítés realizálódott az I-III. negyedévben, a
pénzügyi teljesítés 71,55%.
• A felújítási kiadások a háromnegyedév folyamán az időarányos szint alatt
teljesültek. A beruházási kiadások teljesítése a nagyberuházásoknál 108,06%, a
kis- és középberuházások vonatkozásában pedig 80,63%, mely összefügg a
jelentős összegű felhasznált pénzmaradvánnyal.
2007. I-III. negyedévének teljesítési adatai elsősorban a bevételek oldaláról arra
figyelmeztetnek, hogy elmaradás várható egyrészt az illetékbevételnél, másrészt a
vagyoni bevételeknél. A vagyoni bevételek beszedésére év végéig kiemelt
figyelmet kell fordítani. Előirányzatok tartalékolására van szükség a 2007. évi
pénzmaradványból az adóerő-képesség alakulása miatti visszafizetési
kötelezettségre is. A vagyoni bevételek elmaradása esetén konkrét feladatok,

illetve tartalék előirányzatok zárolása, egyes feladatok következő évre történő
átütemezése is szükségessé válhat a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához. A
többletbevételekből finanszírozandók a fenti bevételkiesések és a visszafizetési
kötelezettség. A kiadásoknál ugyanakkor a működési kiadások tekintetében
mindenképpen tartani szükséges az előirányzaton belüli teljesítést az év hátralévő
részében –figyelembe véve a rendelkezésre álló tartalék előirányzatokat is.
Egyre inkább előtérbe kell helyezni az önkormányzati gazdálkodásban a
hatékonyságot és a takarékosságot.
A Közgyűlés a 2007. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és
kiadások év végéig várható prognózisa alapján intézkedéseket hoz az alábbiak szerint:
1. A 2007. I-III. negyedévi adatok ismeretében a bevételekre és a kiadásokra
vonatkozóan a változások hatásának értékelését el kell végezni, és ezzel
összefüggésben az év végéig szükségessé váló intézkedéseket megtenni.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
folyamatos

2. A IV. negydévben is érvényesülnie kell a takarékosság elvének és a
gazdálkodás biztonságának. Ezzel összefüggésben a költségvetési szervek és a
Polgármesteri Hivatal költségvetéseiért felelősöknek biztosítani kell a tervezett
előirányzaton belüli gazdálkodást. A bevételi többleteket és kiadási
megtakarításokat a költségvetési folyamatok alakulására figyelemmel, a városi
költségvetés alapvető célkitűzéseinek megfelelően kell felhasználni.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
folyamatos

3. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi többleteket az illetékbevételi elmaradás, a
vagyoni bevételi kiesések pótlására, kompenzálására, illetve a működési és a
felhalmozási hitel kiváltására indokolt fordítani.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos

4. A tartalékok felhasználásánál is érvényesülnie kell a folyamatos
takarékosságnak, mely fedezetet nyújthat a nem realizálódó vagyoni
bevételkiesésre.

Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos

5. A Polgármesteri Hivatal fontos feladata a már elindított pályázatok beadása, az
elnyert pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos

6. A 2008. évi költségvetési koncepció alapján kezdődjön el a költségvetési
rendelet készítése és az ezzel összefüggő egyeztetési munka.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2008. évi költségvetési koncepció elfogadásától folyamatos

2. Javaslat Eger Város 2008. évi költségvetési koncepciójára (valamennyi bizottság, KGY)
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: A 2008. évi költségvetési koncepcióban megpróbálták
érzékeltetni azt az egyensúlytalanságot, ami jelenleg a költségvetéseinket jellemzi. Elmondta,
hogy háromféle modellt mutattak be a koncepciónál.
A felállított rangsor alapján az összes önkormányzati feladatot beállítottuk, látható, hogy még
a kötelező feladatok egy része sem finanszírozható, ha hosszú távon ez a szerkezeti struktúra
marad az önkormányzatnál.
A közoktatásnál is meg kellett tenni a szétválasztásokat. A rendezőelv az volt, hogy a
kötelező szabott szint és mértékű feladatokba, csak az egri gyerekek oktatása tartozik bele.
Ami már a bejárókra vonatkozó oktatási kiadás, az nem tartozik bele a szabott szintű és
mértékű feladatokba.
Komoly döntésekre van szükség, nagyobb léptékű változást kellene megtenni az
önkormányzatnál, hiszen a normál egyensúlyi gazdálkodásnak az lenne a feltétele, hogy a
működési bevételek fedezetet nyújtsanak a működési kiadásokra.
A 2008. évre vonatkozó központi javaslatokból kiemelte, hogy megszűnt a lakáshoz jutás
támogatásának normatívája.
A másik jelentős változás, a közoktatásban a teljesítménymutatók továbbvitele,
teljesítménymutatók szerinti finanszírozás. 2008 szeptemberétől megjelenik a
kollégiumoknál, a zeneiskolánál, a napköziotthonos ellátásnál, ami tovább rontja a helyzetet,
hiszen a teljesítménymutatókkal sokkal kevesebb pénzt kapnak, mint a régi fajlagos
normatívákkal.
Jánosi Zoltán: Mivel nincs kérdés és vélemény a költségvetési koncepcióval kapcsolatban,
kérte a bizottság tagjait, szavazzanak.
Aki támogatja a koncepció Közgyűlés elé történő terjesztését, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 3 igen, 2 tartózkodással támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
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A Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város 2008. évi koncepcióját és javasolja a
Közgyűlés elé terjesztését.
Pásztor Gyula: Kérte, hogy a hosszú várakozás elkerüléseként vegyék előre a művészeti
oktatásról szóló napirendi pontot, a meghívott vendégek miatt.
Jánosi Zoltán: Egyetértett, a napirendi pontok közül a művészeti iskolákat tárgyalja a
bizottság.
9. Tájékoztató a művészeti nevelés- oktatás megszervezéséről a Felsővárosi Általános Iskola,
az Ifjú tehetségek Műhelye Alapfokú Művészeti Iskola, a Jelképző Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola, Abigél Művészeti Szakközépiskola és a
Fabula Alapfokú Művészeti iskola együttműködésével
Pásztor Gyula: Elmondta, az Oktatási Bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést. Visszautalt a Közgyűlés azon döntésére, amikor a Felsővárosi Általános Iskola
átszervezését tárgyalta, és célkitűzésként megfogalmazta, hogy kerüljön sor profilbővítésre, és
a művészeti oktatás lehetőségének megteremtését vizsgálják meg, és hozzon javaslatot a
bizottságok elé.
Kiemelte, hogy most is működnek művészeti iskolák a városban különböző helyen, szerény
mértékű támogatással segítette az önkormányzat. Fontos, eldöntendő kérdés, hogy az alsófokú
oktatáson kívül hiányzik egy láncszem, a középfokú oktatás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a művészeti ágakban továbbtanulók Miskolcra, Pécsre, Budapestre mennek el a városból.
Célszerű lenne, - amennyiben az anyagi lehetőségek megengedik -, beindítani a középfokú
képzést is. A személyi feltétel megvan, a tárgyi feltétel szintén biztosított.
Meg kellene teremteni egy színvonalas művészeti oktatást a városban, mivel óriási az igény.
A szülők igénylik az oktatást és ezáltal a Felsővárosi iskola kihasználtságát is lehetne növelni,
amit a Közgyűlés a javaslat elkészítése előtt feladatul szabott.
Kérte a bizottságot, vitassa meg a javaslatot, és támogassa a Közgyűlés elé történő
terjesztését.
Homa János: Elmondta, hogy nagyon fontos igényt elégítene ki a városban a középfokú
művészetoktatás, ebből a szempontból is fontosnak tartja, hogy támogassa a bizottság az
előterjesztést.
Gyuricza Lilian: Példaértékűnek tartja, hogy a kritikus helyzetben össze tudtak fogni. Két
érdek találkozott, egyrészről, hogy a felsővárosi intézményekben legyen művészeti nevelés,
másrészről, hogy összerendezettebbé, gazdaságosabbá tudják a városban ezt a kérdést tenni.
Ennek érdekében a három Felsővárosi iskola, ill. a három művészeti iskola és egy
szakközépiskola társul, ez összesen hét intézmény. Egyeztető tárgyalások után egyértelműen
ki tudták mondani, ez egy járható út, lehetőségeket és távlatokat láttak a működésben. Meg
tudják osztani a felelősségeket, a munkaköröket, hogyan lesz életképes gazdaságilag is. A
felállított szakmai stáb alkalmas arra, hogy az átgondolt művészeti koncepciót végigvigye,
felajánlották azt a tudást és tárgyi eszközöket is, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak.

Bolla Károlyné: Tinódi Általános Iskolában már régóta folyik művészeti oktatás, az ének zene
tagozaton, hozzávettek még különböző művészeti tárgyakat, így alakult ki a teljes művészeti
nevelésük. Létrejött a Tinódi iskola és a Fabula alapfokú alapítványi művészeti iskola között a
kapcsolat. Lehetőséget kerestek a hogyan továbbra, hogyan lehetne középfokon folytatni az
oktatást. Igény van erre, így maradnának Egerben a gyerekek tanulni középfokon is.
Jánosi Zoltán: Elmondta, nagyon örült az előterjesztésnek, hiszen fiatalokról van szó,
példaértékű a kezdeményezés. Három problémát talált az anyagban, amely viszont a
Közgyűlésig orvosolható lenne.
1) legyen költségoldala, mennyibe fog kerülni (pld. az ITM milyen bérleti díjat fizet a
városnak, ill. az EVAT-nak a helyiségért, amit most használ.)
2) több intézményt is keressék meg, kérdés szintjén, mi a véleményük
3) hosszú távon lehet problémás és nem most a kezdetekben, nem lesz –e vita az
intézmények között
Bolla Károlyné: Megállapodásnak kell lennie, hogy tudjuk, konkrétan miről beszélünk. A
három iskola kereste a megoldást, egymáshoz megtalálták az utat. A beszélgetést nyáron
kezdték, most november van, voltak kételyek, de van arra lehetőség, hogy a három intézmény
zökkenőmentesen tudjon együtt dolgozni.
Pásztor Gyula: Kiegészítésként elmondta, az Iroda részéről úgy ítéli meg a középfokú
oktatáson kívül, a városban a művészeti oktatás majdnem teljesen lefedett volt. Utalt arra,
hogy a zeneoktatás is három intézményben folyt.
Jánosi Zoltán: Kérte, aki elviekben támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag a bizottság támogatta az előterjesztést.
3. Javaslat az AGÓRA programban való részvételre
Protovinné Zsilinszky Erzsébet: A Közművelődési Főosztály információi alapján január 22-én
kerül sor a pályázat kiírására. Kiemelte, hogy arról szólna az egyik program, hogy a
sportcsarnok bázisán próbálnának egy olyan beavatkozást megvalósítani, amely
megvalósítása során nemcsak a sport feltételei javulnának, ahol koncertek, nagy
befogadóképességet igénylő színházi előadások, egy profi nívójú csarnok valósulhatna meg.
A program részeként gondolkodnak abban, hogy akár a teniszpálya területén, akár a
salakospálya területén olyan kiegészítő létesítmény jönne létre, amely megfelel a pályázati
kiírás elvárásainak.
Kérte a bizottság támogatását.
Homa János: Szimpatikus amiatt is, mert az objektum nemcsak sportra, hanem kulturális
tevékenységre is alkalmassá válna.
Csányi Barna: Irodavezető asszony elmondása alapján, a terjeszkedés a salakos pálya és a
teniszpálya irányába történhet. Kérdés, hogyan lehet majd kiváltani a területet.
Megfontolandó a dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok felújítása is, mert nagy pénzről van szó.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Ha elindul a munka, a sportszakmával kerül sor első körben
egyeztetésre.

Jánosi Zoltán: Sportszempontból szerencse, hogy a arra gondoltak, a sportcsarnokkal kell
valamit kezdeni, mert uniós forrásból nem kerül sor a felújításra.
Aki támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága javasolja az előterjesztés
közgyűlésen történő tárgyalását.
A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a TIOP AGÓRA programjában a
sportcsarnok és környezetében történő beavatkozással.
Jánosi Zoltán: Szente János meghívott miatt, előre kell venni a 6. napirendi pontot.
6. Előterjesztés a kedvezményes uszodahasználat belső átcsoportosításáról
Jánosi Zoltán: Szokás, hogy év végén áttekintésre kerül az uszoda támogatásai hogyan
alakulnak. Hogy ne vesszen el támogatás, ezek átcsoportosításra kerülnek.
Szente János: Elmondta, hogy pótlólagos forrást próbál találni a Vízilabda Klubnak a
pályahasználat fedezetére. Decemberre gyakorlatilag nincs pénze a Vízilabda Klubnak.
Tavaly ugyanez volt a helyzet, mert a Thermal Kft. támogatta a klubot. Jelezte, hogy
gyakorlatilag a Vízilabda Klub a csőd szélén áll.
Kérte, hogy az előterjesztést támogassa a bizottság!
Jánosi Zoltán: Nagy a baj a Vízilabda Klubbal, ha valami nem történik, akkor nem lesz
Vízilabda Klubja a városnak. Ennek talán egyik oka, hogy 37 millió forintnyi szponzor vonult
ki a vízilabdából. El kellene gondolkozni, hogy ez minek köszönhető.
Szavazásra tette fel az előterjesztést. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben megfelelően
csoportosítsák át a támogatásokat, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
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A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
Egyetért azzal, hogy az Eger Termál Kft. 2006. évi keretmaradványa (590.745 Ft), a Városi
Úszóklub 2007. évi pályahasználatából felajánlott 650.000 Ft, a Nagycsaládosok keretéből
100.000 Ft és a 2007. évi Rekreációra fordítandó 300.000 Ft, összesen 1.640.745 Ft belső
átcsoportosításra kerüljön az Egri Vízilabda Klub számára.
Egyben felhatalmazza az Eger Termál Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen a további
felhasználásáról.

4. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Informatikai Iroda szervezeti átalakításáról
Pelbárt Zoltán: Elmondta, hogy a lehetőségek még jobb kihasználását célozzák meg,
költségtakarékosság és a biztonság jegyében. A tárgyaló bizottságok mindegyike támogatta a
közgyűlés elé kerülését.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért az előterjesztéssel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag támogatta a bizottság a Közgyűlés elé történő
terjesztését.
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A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati
javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy:
1. Az Informatikai Iroda 2008. január 1.-vel, feladatkörének kiterjesztése mellett
alakuljon át Szervezési és Informatikai Szolgáltató Irodává.
2. 2008. április 30.-ig kerüljön kidolgozásra a Szervezési és Informatikai Szolgáltató
Iroda tevékenységének Intézményi és társasági szintű kiterjesztésére vonatkozó
előterjesztés és Határozati javaslattal kerüljön benyújtásra a 2008. májusi
Közgyűlés elé.

3. 2008. második felében kerüljön kidolgozásra az informatikai tevékenységek regionális
szintre emelését és külső piacra lépését célzó javaslat.
5. Javaslat az intézményvezetők 2007. évi jutalmazására és az ezzel összefüggő
pótelőirányzat biztosítására
Pásztor Gyula: Elmondta, hogy a Költségvetési és Integrációs Bizottság 4 igen egyhangúlag,
az Oktatási Bizottság 5 igen egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítő módosító javaslattal,
hogy legyen differenciálás az összegekben. Elmondta, hogy rendkívüli terhelésnek vannak
kitéve az intézményvezetők, a döntő többség jó színvonalon látja el a munkáját.
Kérte a bizottságot, hogy fogadja el a javaslatot.
Jánosi Zoltán: Kérte szavazzon a bizottság. Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság a javaslatot.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az
intézményvezetők 2007. évi jutalmazására és az ezzel összefüggő pótelőirányzatok
biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint javasolja annak Közgyűlés elé
terjesztését:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőinek jutalmazására az 1. számú mellékletben részletezett pótelőirányzatok
kerüljenek engedélyezésre az érintett intézmények 2007. évi költségvetésébe.
A támogatás fedezete: a 2007. évi önkormányzati költségvetés VII fejezet 19
címszámáról kerül átcsoportosításra az I fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt
előirányzataira az 1. számú melléklet szerint.
Összes kiadás: 3 894 e Ft, melyből a személyi juttatások: 2 950 e Ft, a munkaadót terhelő
járulékok: 944 e Ft.

7. Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelemről
Hegedüs Gábor: Elmondta, hogy versenyeztetésre érkezett be egy kérelem, a sakk
szakosztálytól. Tehetséges gyerekek vannak, elindultak NB II-be.
Csányi Barna: Kérdése volt, hogy miért nem kértek a megyétől támogatást, hiszen megyei
szervezet.
Jánosi Zoltán: Klasszikus sportszervezet, a neve régi. Ingyen használják az önkormányzat
egyik ingatlanát.
Csányi Barna: Pénzügyileg hogy állunk?
Hegedüs Gábor: Pénzkeret van a támogatásra, javasolta a támogatást.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért a támogatással, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag támogatta a bizottság.
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Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága a beküldött rendkívül támogatási
kérelmet saját hatáskörében megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja a HMÖSE Sakk Szakosztályát.

8. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Szakképzési Koncepciójának előkészítéséről
Merczel Éva: A koncepció előkészítését tették meg egy részletes helyzetelemzést próbáltak
adni a szakképzés jelenlegi helyzetére, a törvényi változásokból adódó lehetőségekre. Ezt az
átszervezést nemcsak a város intézményeinek átszervezésével kell megtenni, hanem az egri
TISZK kötelező átalakításával.
Elmondta, a feladat nehéz és eléggé súlyos egyrészt a szakképzés jelenlegi helyzetéből
adódóan, másrészt egy új koncepciót kell kialakítani. Az Oktatási Bizottság is tárgyalta, az
abban foglalt közgyűlési javaslatot egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a szakképzési
koncepció készüljön el 2008 márciusáig, amiben már a rendszer átvezetésének konkrétumai is
szerepelnek.
Jánosi Zoltán: Kérdés, vélemény nem volt, kérte szavazzanak.
Aki egyetért a döntési javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag elfogadta.
Egyebek között Hegedüs Gábor a bizottság tagjait szeretettel meghívta a diákolimpikonok
köszöntőjére, amely december 3-án kerül megrendezésre.
A Sportiskola évzáró ünnepségére december 5-én kerül sor.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
Kmf.

Jánosi Zoltán
Elnök
Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

