Iktatószám: 1858-10/2008
Jegyzőkönyv
mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2008.november 17-én tartott
ülésről

Jelen vannak:
A bizottság részéről:Orosz Lászlóné
Sneider Tamás
Gálfi Antal
Kelemen Csaba

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Hiányzik: Weil Zoltán
A hivatal részéről: Hódosi Lajosné idegenforgalmi ügyintéző
állandó meghívott: Badacsonyiné Bohus Gabriella
Orosz Lászlóné: Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a hivatal szakemberét és az állandó
meghívottat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A bizottság egyhangúan elfogadta
a napirendi pontokat.

1./ Javaslat Eger Város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi
beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítésének
alakulására
(valamennyi
bizottság.
KGY)

Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Dr.Juhászné dr.Krecz Erzsébet: Ismerteti az önkormányzat fontosabb gazdálkodási adatait
és az év végéig várható gazdálkodási mutatóit.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal az alábbi döntést hozta.
20/2008 (XI.17) számú Idegenforgalmi és Marketing Bizottság döntés
A Bizottság elfogadja Eger Város 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi
beszámolóját és javasolja a Közgyűlési tárgyalását.
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2./ Javaslat Eger
(valamennyi

Előadó:

Város

2009.

évi költségvetési
bizottság.,

koncepciójára
KIÉT)

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Juhászné Dr.Krecz Erzsébet: Ismerteti a jövő évi költségvetési koncepció főbb irányait és
prioritásait. Igyekeztünk a Polgármester úrral minden információt figyelembe a tervezésnél.
Jelenleg 3 törvénytervezet van folyamatban, amely erős hatással lehet a jövő évi
gazdálkodásra. A koncepció kiterjed a város gazdasági életének élénkítésére is, új
munkahelyek teremtésére. Ebben a témában egyeztetések történtek a HKIK-val is. Nehéz
bizonytalan gazdasági év előtt áll az önkormányzatunk.
Orosz Lászlóné: A koncepció 11 oldalán, a Kulturális –Idegenforgalmi ágazatnál,
javasolnám nevesíteni azokat a kulturális intézményeket, akik a működési költségvetés mellett
program költségvetést is kötelesek készíteni. Ezzel kizárhatnánk az előre nem tervezet
programok sokaságát.
Juhászné Dr.Krecz Erzsébet: A javaslat alapján módosítani fogjuk a koncepciót.
Orosz Lászlóné: További kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. megállapítja,
hogy a bizottság 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
21/2008 (XI.17) számú Idegenforgalmi és Marketing Bizottság döntés
A Bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város 2009. évi koncepcióját és javasolja a
Közgyűlés elé terjesztését.
3./ Tájékoztató az ÚMFT 2009. - 2010. időszakra vonatkozó akciótervek
állásáról. (IMB, ISB, KGB, KB, OB, SZEB, UKB, Kgy.)

Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Tóth Ferenc
Területfejlesztési ügyintéző

Tóth Ferenc: Ez a tájékoztató a pályázati struktúrát tartalmazza. A következő két évben
duplájára növekszik az EU forrás lehetőség és annak lehívása. A jövő évtől folyamatosan
történnek a pályázati kiírások. Elő kell készülnünk konkrét pályázatokkal és a hozzá
szükséges önerővel.
Orosz Lászlóné: Üdvözlöm a tájékoztatót. Ez egy átfogó anyag, amely egyfajta eligazodást
tesz lehetővé a pályázati lehetőségek tekintetében.
Orosz Lászlóné: Kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a bizottság tudomásul
vette a tájékoztatót.
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4./ Tájékoztató az Agria Játékok Kft. "Kulturális Turizmus 2009.
tematikus évhez" kapcsolódó kulturális - turisztikai program
tervéről

Pásztor Gyula
irodavezető
helyettes

Hódosi Lajosné: A tájékoztató kapcsolódik a bizottsági szeptember 15-i döntéséhez.
Orosz Lászlóné: Kérdés, hozzászólás nem lévén megállapítja, hogy a bizottság tudomásul
vette a tájékoztatót.
5./ Javaslat Eger MJV 2009. évi külkapcsolati tevékenységére (IMB,
KB,
KGB,
KGY)

Orosz Lászlóné
tanácsnok

Orosz Lászlóné: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a
bizottság 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
22/2008 (XI.17) számú Idegenforgalmi és Marketing Bizottság döntés
A Bizottság támogatja Eger MJV 2009. évi külkapcsolati tevékenységére vonatkozó
javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
6./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város 2008. évi testvérvárosi és
nemzetközi
eseményeiről
(IMB,
KB)

Orosz Lászlóné
tanácsnok

Orosz Lászlóné: Szeretném a Bizottságot tájékoztatni az „Élhető városok” verseny
döntőjéről. Eger bronzminősítést kapott, 280 pályázó város közül. A prezentációnk és az Eger
imázs filmünk nagyon tetszett a zsűrinek Úgy gondolom, hogy az elkezdet munkát érdemes
folytatni. A jövő évi döntő már közelebbi országban lesz, Csehországban. Ketten kaptunk
minősítést. A második és a harmadik helyezet cseh város volt, az első egy új-zélandi város. A
tapasztalatom alapján kevesebb témát kellett volna kidolgozni, de számokkal jobban
alátámasztva. Sajnos nagyon minimális idő állt rendelkezésünkre. A minősítést elismerő
oklevélen kívül megkaptuk a verseny logójának használati jogát is, amit használhatunk
levélpapíron is. Összességében színvonalas volt a prezentációnk és Eger szereplését tekintve
nagyon jól sikerült.
Sneider Tamás: Észrevételem lenne a mai napon történt eseménnyel kapcsolatosan. Nem
vagyok megelégedve az iroda tájékoztatásával. Ugyanis a Szociális Bizottság tagjaként a
meghívóból értesültem csak arról, hogy az ülésre ellátogat Pori város önkormányzatának
Szociális Bizottsága. Azon kívül, hogy tolmács volt és ajándékok, hiányoltam az iroda
részéről a szervezést is. Szerettem volna egy kötetlenebb beszélgetést folytatni a vendégekkel.
De erre nem volt lehetőség.
Orosz Lászlóné: További kérdés, hozzászólás nem lévén. megállapítja, hogy a bizottság
tudomásul vette a tájékoztatót.
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Hódosi Lajosné
jegyzőkönyvvezető

OroszLászlóné
tanácsnok

