Iktsz: 1873- 3/2008
JEGYZŐKÖNYV
Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
2008. február 19-i nyílt ülésén elhangzottakról
Jelen vannak:
Bodnár Pál
Deák Boldizsár
Láng András
Szántósi Rafael
Dr. Gyurkó Péter

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Hiányzik:
Szántai Pál
Szabóné Hegedűs Ilona

bizottsági tag
bizottsági tag

Önkormányzat részéről:
Habis László
Szeleczki János
Nagy Róbert
Kis-Tóth Roland
Dr. Kovács Luca
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Bede Zoltánné
Dr. Palotai Zsuzsanna
Dr. Szalóczi Ilona
Meghívottak részéről:
Bozsik Katalin ügyvezető
Simon Béláné gazdasági igazgató
Koczka József FB elnök
Palcsó Péter ügyvezető
Ludányi Attila FB elnök
Takács Zoltán ügyvezető

polgármester
alpolgármester
Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Város- és Területfejlesztési Iroda részéről
Polgármesteri Titkárság vezetője
Gazdasági Iroda vezetője
Gazdasági Iroda
Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
Jegyzői és Képviselői Iroda
VTV Kht.
VTV Kht.
VTV Kht.
Egerszalóki Gyógyforrás Üzemeltető Kft.
Egerszalóki Gyógyforrás Üzemeltető Kft.
TISZK Kht.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Gál János
Nagy István
Császár Zoltán
Dr. Székely Ferenc

könyvvizsgáló
Pénzügyi Bizottság elnöke
Szépasszonyvölgyi biztos

2

Bodnár Pál
Köszönti az ülésen megjelent képviselő hölgyet, és urakat, a hivatal munkatársait, és az ülésen
megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.
A napirendben feltüntetett anyagokat írásban mindenki megkapta, kéri, hogy szavazzanak a
naprendek egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság a
napirendi pontokat elfogadta.

8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Bodnár Pál
Véleményként hangzott el a bizottság ülésén, hogy az intézményi kisfelújításra tervezett
összeg alacsony, a járda-, parkoló felújításra fordítandó összeg kevés.
Az eladósodás növekedését meg kell akadályozni, a hitelek közül azoknak a felvétele
támogatható, amelyek hosszabb távon megtérülnek (hőszigetelés, ablakcserék stb.).
Javaslat született arra vonatkozóan is, hogy a működési költségvetés pozitív egyenlege ne
lehessen kisebb, mint a kamatbevételek és kamatkiadások különbözete.
Megfogalmazódott a bizottság ülésén, hogy a városfejlesztési cég megalakításának kiadásaira
nincs a költségvetési tervezetben fedezet.
Véleményként hangzott el, hogy a polgárőrség nem elég hatékony, és a rendőrség
támogatására sem kellene biztosítani forrást.
Javasolták, hogy a Wigner Iskola Közalapítványnak ne adjunk 30 millió forint összegű
támogatást, próbáljuk meg a szerződés felmondását.
Jelentős tartalékok vannak a telefon, az őrzés-védelem, a takarítás szolgáltatásai
vonatkozásában, melynek feltárására szakértő bevonását javasolják.
Biztosítani szükséges a fedezetet a „Végvári vígasságok” és a Díszőrség kiadásaira.
Szükség van a Polgármesteri Hivatal átalakítására, valamint a cégszerkezetek
felülvizsgálatára is.
Láng András
A választókörzeti feladatok előirányzatát 4.500 eFt összeggel javasolja megemelni a bizottság
az Áremelések miatti céltartalék terhére.
Bodnár Pál
Támogatta a bizottság, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek szakképzési hozzájárulásukat
csak az önkormányzati fenntartású intézményeknek, vagy az önkormányzati alapítású
intézményeknek adják, illetve amennyiben még is más javaslatuk van, azt egyeztetniük kell a
KGB-vel és az OB-vel.
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Az Egri Polgárőrség részére tervezett 1.000 eFt támogatási összeg megvonásáról és
tartalékba történő helyezéséről döntött a bizottság.
Szakértő bevonásával készüljön javaslat a működési költségek csökkentésére, a tartalékok
feltárására.
A hivatal dolgozzon ki a intézkedési tervet 2008. május végéig a beszerzések, szolgáltatások
központi keretek között történő megoldási lehetőségeiről.
Kerüljön sor a párhuzamos tevékenységek megszüntetésére az önkormányzat és cégei
vonatkozásában, melyre a javaslatot 2008. június végéig kell elkészíteni.
Bodnár Pál
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen 3 tartózkodás mellett a döntést
elfogadta.
18/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta a 2008. évi költségvetés rendelet-tervezetét és javasolja a Közgyűlés elé történő
terjesztését.

1. Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. 2008. évi előzetes üzleti tervéről
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Előadó:
Dr. Kelemen Sándorné vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott: Simon Béláné gazdasági igazgató
Bozsik Katalin ügyvezető
Koczka József FB elnök
Dr. Kelemen Sándorné
Az üzleti terv 2008. augusztus 31-ig terjedő időszakra szól. A szervezeti változások
alapvetően befolyásolják a társaság életét.
Bozsik Katalin ügyvezető
Az EVAT Zrt, mint divízió jelenik meg, ezt a költséget az üzleti terv nem tartalmazza.
Nagyobb gazdálkodási egységbe kerülnek be, szerződéskötési szempontból előnyös lehet,
azonban ebben az évben még nem jelentkezik, inkább a jövő évben lehet megtakarítást
eszközölni.
Az év második felében a reklám piaci átalakulásával nem tud nagyobb bevételt produkálni a
televízió.
Jelenleg egy pályázata van a tévének, de kiírásra került az ORTT pályázat: híradásra és egy
kulturális pályázatra. 9.500.000,- Ft-ot jelenthet ez a televíziónak.
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Habis László polgármester
Számításokat készítettek arról, hogy hogyan oszlik meg a tévé és a Média Centrum között.
Kéri, hogy 32 millió forint legyen a támogatás és úgy is fogadja el.
Bodnár Pál
Ezt a módosítást a bizottság egyhangú szavazattal befogadta.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen, 1
tartózkodás jóváhagyta a döntést.
19/A/2008 (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja
a Városi Televízió Eger Kht 2008. 01-08. hó közötti időszakra vonatkozó előzetes üzleti
tervének Közgyűlés elé történő beterjesztését azzal, hogy a végleges üzleti tervet a társaság
ügyvezetője 2008. augusztus 31. napjáig terjessze be a Testület elé. Felkéri a Városi Televízió
Eger Kht. Ügyvezetőjét, valamint az Egri Média Centrum Alapítvány Igazgatóját, hogy a
végleges üzleti tervet együttesen készítsék elő.
19/B/2008 (II. 19.) számú KGB határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága elfogadja
a Városi Televízió Eger Kht. Felügyelő Bizottságának 2007. évben végzett munkájáról szóló
értékelést, valamint a Felügyelő Bizottság 2008. évi munkatervét.

2. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást üzemeltető Kft 2008. évi üzleti tervéről,
az ügyvezető igazgató 2008. évi bérfejlesztéséről és prémiumfeladatának
meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2007. évi munkájának beszámolójáról,
2008. évi munkatervéről
Előterjesztő: Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Dr. Kelemen Sándorné, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott: Ludányi Attila FB elnök
Tőgyi Gábor polgármester
Palcsó Péter ügyvezető
Dr. Kelemen Sándorné
Jelzi, hogy a 2008. évi vízszolgáltatási szerződés a mai napig nem került aláírásra. Egerszalók
Önkormányzata javaslata: jelentős vízdíj árcsökkenésre számoltak, konkrétan 11 millió
forinttal kevesebbre. Ebben az évben fog a Szalók Holding Zrt. egy nagyobb mennyiségű
vizet fogyasztani. A társaság pozitív eredményt tervezett, mint azt a határozati javaslat is
mutatja.
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Deák Boldizsár
Mit jelentenek a kintlévőségek, érdeklődnek-e más cégek is?
Bodnár Pál
Nincs utalás a prémiumfeladatoknál a kintlévőségekre.
Dr. Kelemen Sándorné
A kintlévőség behajtására megtörténtek a lépések, 2008 januárjában fizetési meghagyást
nyújtott be a Szalók Holding.
Dr. Gyurkó Péter
Szerinte nem kellene az ügyvezetőt a szőnyeg szélére állítani, hiszen az önkormányzat
mozgástere a tulajdoni hányada miatt minimális. Az már lényeges, hogy a társaság kinek adja
a vizet, hogy ne jöjjenek létre „kis tócsák” a környéken.
Deák Boldizsár
Jelzi, hogy a Harmati-féle építkezés már túlnő a „pocsolya” szintjén.
Habis László polgármester
Azzal, hogy az árak mérséklődnek, szerinte a tulajdonos akceptálta azt, hogy az építkezés
elhúzódik.
Palcsó Péter ügyvezető
Decemberben a lejárt kintlévőség 22 millió forint volt, januárban már 25 millió forint, aminek
az Áfáját a társaság megfizette. 22 milliót adott be a társaság január 22-én. Próbálták a pénzt
kultúrált módon behajtani, de nem ment. A társaság működését döntően meghatározza a
tulajdonosok politikai és gazdasági érdeke.
Harmathy úr cége évek óta várja a társaságtól azt a nyilatkozatot, hogy biztosítsák a napi 170
m3 vizet. Azonban a Szalók Holdingnak az összes kitermelt vízre opciós joga van, vagyis
előbb le kellene neki mondani előtte. A cég jogászának, Dr. Bódis Gábornak a véleményét az
elkészült tájékoztató anyag tartalmazza.
A 2008. évi üzleti terv megalapozott. Még nem tudja, hogy a 2007. évi bevételeket mikorra
tudja behajtatni. Likvidítási probléma ennek ellenére nincsen.
A szolgáltatást végzőkkel már tárgyalt a számlázások, részfizetések tekintetében, tehát fizetési
átütemezést kér.
Gál János könyvvizsgáló
Nem talált mérleget, csak eredmény kimutatást. A 2007. évi beszámolóban fognak tényleges
képet kapni a követelésekről, akkor döntsön a bizottság.
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Palcsó Péter ügyvezető
A golfpálya ügye: a beruházó nem a hőforrás környékén jelenik meg, tehát tőlük vizet nem
fog igényelni. A tanösvényt 7 év múlva üzemelteti a Szalók Holding, jelenleg nem tisztázott
az üzemeltetése.
Az erdő alatt elkészült a szervízdomb, a sódombok könnyen megközelíthetőek, ezért kellett
annak őrzéséről, védelméről gondoskodni. A megközelítése teljesen ingyenes, úgyanígy a
jóléti domboké is. Szerinte nem a társaságnak, hanem az egerszalóki önkormányzatnak
kellene ezeket üzemeltetni. Nincs olyan területük, ahol tovább tudnának fejlődni, pld kemping
vagy palackozó
Nagy Róbert
A márciusi bizottsági ülésre beterjesztik a mezőgazdasági külterületi út átadását, mely
csatlakozhat a golfpályás beruházáshoz.
Bodnár Pál
Javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalását halasszák el annak hiányossága miatt.
Szavazás. Megállapítja, hogy 4 igen és 1 nem szavazattal a következő bizottsági ülésre
halasztották a napirend tárgyalását.
20/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást üzemeltető Kft 2008.
évi üzleti tervéről, az ügyvezető igazgató 2008. évi bérfejlesztéséről és prémiumfeladatának
meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2007. évi munkájának beszámolójáról, 2008. évi
munkatervéről szóló előterjesztés tárgyalását a 2008. márciusi ülésére halasztja el.

3. Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2008. évi előzetes üzleti tervéről, a Felügyelő
Bizottság 2007. évi munkájának beszámolójáról és 2008. évi munkatervéről
Előterjesztő: Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető
Bóta József FB elnök
Szőkéné Komenczi Anikó Irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
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21/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a
következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Társaság Ügyvezető Igazgatóját, hogy
az Egri TISZK Kht. 2008. évi végleges üzleti tervét 2008. április 30. napjáig terjessze
be a tulajdonosok részére elfogadásra.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kht.
Felügyelő Bizottságának 2007. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2008. évi
munkatervét.

4. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelő
Bizottságainak 2007. évi beszámolójáról, 2008. évi munkatervéről
Előterjesztő: Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott: Deák Boldizsár Agria Humán Kft. FB elnök
Nyerges Andor Városgondozás Eger Kft. FB elnök
Koczka József Városi Televízió Eger Kht. FB elnök

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy szavazzanak az Agria Humán Kft. Felügyelő
Bizottságának beszámolójáról. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal jóváhagyta a
döntést. Kéri, hogy szavazzanak a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának
beszámolójáról. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal jóváhagyta a döntést. Kéri,
hogy szavazzanak a Városi Televízió Eger Kht. Felügyelő Bizottságának beszámolójáról.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal jóváhagyta a döntést.
22/A/2008. (II. 19.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a következő határozat
elfogadását javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra:
Elfogadja az Agria Humán Kft. Felügyelő Bizottságának 2007. évi munkájáról készült
beszámolóját és a 2008. évi munkatervét.
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22/B/2008. (II. 19.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a következő határozat
elfogadását javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra:
Elfogadja a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2007. évi munkájáról készült
beszámolóját és a 2008. évi munkatervét.

22/C/2008. (II. 19.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a következő határozat
elfogadását javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra:
Elfogadja a Városi Televízió Eger Kht. Felügyelő Bizottságának 2007. évi munkájáról készült
beszámolóját és a 2008. évi munkatervét.

5. Tájékoztató az Eger, vasútállomás térségében létesítendő intermodális csomópont
előmegvalósíthatósági tanulmányának munkaközi egyeztetési anyagáról
Előterjesztő: Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Bori Attila
Meghívott: Kelemen Imre vezérigazgató
Gadavics Gyula Irodavezető
Cséfalvay Gyula Főépítész
Babós Gyula Pro Urbe Kft.
Tuza Róbert Irodavezető
Becsák Péter Pro Urbe Kft.

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
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6. Tájékoztató a 2007. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról
Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
23/2008. (II. 19.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007.
december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosításáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja Közgyűlés elé terjesztését.

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított
11/2007. (II. 23.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Előadó:

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.

24/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága javasolja Eger Megyei
Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló módosított 11/2007. (II. 23.) számú Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet elfogadását.
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10. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásra
Előterjesztő: Habis László polgármester

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 1
tartózkodás mellett jóváhagyta a döntést.
25/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
A Bizottság támogatja, hogy Eger Megyei Jogú Önkormányzata 2008. március 1. hatállyal
csatlakozzon a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

9. Javaslat a volt honvédségi konyha hasznosítására
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
26/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a volt honvédségi konyha hasznosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.

11. 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.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Habis László polgármester
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Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
27/2008. (II. 19.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése fogadja el:

12. Előterjesztés az élelmezést nyújtó gyermekjóléti és szociális intézmények
nyersanyagnormáinak és rezsi költségeinek 2008. március 1-jei emeléséről
Előterjesztő: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
28/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja, hogy:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és szociális intézmény
nyersanyagnormáinak és rezsi költségeinek emeléséről és a felmerülő többletkiadások
ellentételezéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./
A gyermekjóléti és szociális intézmények 2008. március 1-től alkalmazandó
nyersanyagnormái értéken a következők:
Bölcsődei ellátás
Szociális étkeztetés
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Ápoló-gondozó otthoni ellátás

357.- Ft
151.- Ft
292.- Ft
250.- Ft
805.- Ft
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2./
Az emelés következteében az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatainak
módosulása:
Bölcsődei Igazgatóság
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

3.680.- eFt
3.585.- eFt

Családsegítő Intézet
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

6.435.- eFt
2.378 .- eFt

Idősek Berva-völgyi Otthona
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

1.130.- eFt
1.130.- eFt

3./ A Bölcsődei Igazgatóság részére 95.- eFt-ban, a Családsegítő Intézet részére 4.057.- eFtban, összesen 4.152.- eFt-ban engedélyezi a 2008. március 1- és december 31-e közötti időre
a térítési díjakból meg nem térülő többletkiadások ellentételezését. Az ellentételezések
fedezete a VII. Tartalékok:
• 5. címszám Áremelések tartaléka
558.- eFt
• 19. címszám Élelmezéssel összefüggő tartalékok
3.594.- eFt
A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetben a változásokat módosított előirányzatként kell
átvezetni.

13. Előterjesztés a 2008-2009. évi Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Szeleczki János alpolgármester
Előadó:
Kormos Adrienn ifjúságpolitikai ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 1
tartózkodás mellett jóváhagyta a döntést.
29/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2008-2009. évi Ifjúsági Cselekvési Terv
elfogadását
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14. Előterjesztés a közoktatási intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak
2008. március 1-jei hatályú változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztő: Szőkéné Komenczi Anikó irodavezető
Előadó:
Csontosné Kovács Mária gazdasági ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
30/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közoktatási intézmények étkezési térítési díjainak
és eladási árainak 2008. március 1-jei hatályú változásaival összefüggő előirányzat
módosításokról szóló előterjesztés elfogadását

15. Előterjesztés a 2008. évi sporttámogatás felosztására
Előterjesztő: Szőkéné Komenczi Anikó irodavezető
Előadó:
Hegedűs Gábor

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
31/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a
2008. évi sportcélú támogatások felosztásáról szóló javaslatot javasolja Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlésének elfogadásra.

18. Előterjesztés az ügyvezető igazgatók 2008. évi bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk
meghatározásáról
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland vagyongazdálkodási ügyintéző
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Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak társaságonként külön-külön. Kéri, hogy
szavazzanak az 1. számú döntési javaslatra. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal
jóváhagyta a döntést.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú döntési javaslatra. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú döntési javaslatra. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
Kéri, hogy szavazzanak a 4. számú döntési javaslatra. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
32/A/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2008. évi
bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk meghatározásáról a következő döntést hozta:
1. Támogatja,hogy Kiss Lajos Úr bére kerüljön megemelésre bruttó 16.300 Ft/hó
összeggel 2008. január 1. napjától visszamenőleg, az . Igazgató Úr bére ezáltal bruttó
341.300 Ft/hó összegre változik.
2. Támogatja az ügyvezető igazgató 2008. évi prémium feladatának elfogadását a
következők szerint:
Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 25 %-a (1.023.900 Ft) illeti,
amennyiben az adózás előtti eredménye 0 szaldós, vagy pozitív előjelű lesz.
Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 25 %-a illeti meg az értékesítés nettó
árbevételének az üzleti tervben megfogalmazott 126.300 eFt. elérése esetén. A
tervezett árbevétel minden 500 eFt-os csökkenése a kitűzött 1.023.900 Ft 5 %
ponttal történő csökkentését vonja maga után.
Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2008. évi gazdálkodás veszteséggel
zárul.
32/B/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2008. évi
bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk meghatározásáról a következő döntést hozta:
1. Támogatja, hogy az Agria Humán Kft ügyvezetőjének 2008. évi bérét 5 %-os mértékkel
visszamenőleg 2008. január 01. napjától megemelésre kerüljön. A bérfejlesztés hatására
Dr. Barczi Antal ügyvezető bére bruttó 639.500 Ft/hó összegre változik.
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2. Támogatja az ügyvezető igazgató 2008. évi prémium feladatának elfogadását a
következők szerint:
1. Az ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20%-a illeti meg 2008. évre,
amennyiben az üzleti tervben megfogalmazott költségkompenzációs támogatási
forrást sikeresen pályázza, melynek várható egyéb bevétele 100.000 eFt.
2. Az ügyvezető igazgatót éves munkabérének 20 %-a illeti meg 2008. évre,
amennyiben sikeresen pályázza 2008. és 2009. évekre a kiemelt rehabilitációs
akkreditációt (védett foglalkoztató minősítésének felel meg, és az állami támogatás
megszerzésének alapvető kritériuma).
3. Az ügyvezető igazgatót éves munkabérének 10 %-a illeti meg 2008. évre,
amennyiben a társaság üzemi-üzleti tevékenység eredménye eléri vagy meghaladja
a 14.000 eFt-ot. Amennyiben az nem éri el a 14.000 eFt-ot, abban az esetben az
adott soron bekövetkező minden 1.000 eFt-os csökkenés a kifizethető 767.400 Ft
összegű prémium 5 %-os csökkenését vonja maga után.
Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2008. évi gazdálkodás veszteséggel
zárul.

32/C/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2008. évi
bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk meghatározásáról a következő döntést hozta:
1. Támogatja a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatójának a 2008. évi bérfejlesztését
a következők szerint:
Az ügyvezető igazgató bére bruttó 26.300 Ft/hó összeggel megemelésre kerül 2008.
január 1. napjától visszamenőleg, ezáltal díjazása bruttó 551.300 Ft/hó összegre változik.
2. Támogatja a Városgondozás Eger
prémiumfeladatát a következők szerint:

Kft

ügyvezető

igazgatójának

2008.

évi

1. Az ügyvezető igazgatót az éves alapbérének 25 %-a illeti meg, amennyiben a
2008. évben az üzemi-üzleti tevékenység eredménye eléri a 8.750 eFt-ot,
Amennyiben a 8.750 eFt üzemi- üzleti tevékenység eredményt a Kft. nem éri
el, úgy minden 500 eFt-os csökkenés esetén a kifizethető 1.653.900 Ft összegű
prémium 5 % ponttal csökken.
2. A 2008. évi fejlesztési tervek maradéktalan megvalósítása esetén ügyvezető
igazgatót az éves alapbérének 25 %-a illeti meg.
Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2008. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.
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32/D/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2008. évi
bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk meghatározásáról a következő döntést hozta:
A Bizottság támogatja, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a
Társaság közgyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy támogassa a
Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatójának. 2008. évi 5 %-os mértékű bérfejlesztését
2008. január 1. napjával visszamenőleg.

16. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV. 21.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó:
Dr. Szalóczi Ilona főtanácsos

Dr. Gyurkó Péter
Részben támogatja a rendeletmódosítást. Jó ötletnek tartja a 21 órás záró időpontot, ez
szerinte arra motíválja a képviselőket, hogy jobban beosszák az időt, azonban javasolja
jobban leszabályozni annak folytatását.
Szerinte a vita korlátozását nem szabad percekben meghatározni, mert az idő túllépése újabb
vitákat, indulatokat gerjeszt. Azok részére biztosított a korlátlan hozzászólás lehetősége –
polgármester, alpolgármester, jegyző –akik az önkormányzatnál hivatásszerűen végzik a
munkájukat. Nem a „farok csóválja a fejet”. Az anyagot a bürokraták készítik elő, a
képviselőknek pedig meg kell adni azt a lehetőséget, hogy véleményüket szabadon, korlátozás
mentesen érvényesíthessék. Az időkorlát indokolatlan szigort jelent.
Javasolja, hogy a napirend elfogadásáról ugyanúgy, mint a tájékoztatónál, a Közgyűlés vita
nélkül határozzon
Választás, kinevezés esetén javasol egy „harmadik fordulót” is, vagyis ah a két legtöbbet
kapott szavazat nem éri el a minősített többséget, legyen lehetőség a kettő közül a legtöbbet
kapott szavazatot egyedül újra megszavaztatni
Felszólalási jegyre konkrét időpontot javasol meghatározni.
Láng András
Szerinte e jelenlegi helyzet indokolja azt, hogy az időbeni korlátozást bevezessék. Javasolja,
hogy ha költségvetést érintő önálló képviselői indítvány van, azt előbb jó lenne, ha az érintett
szakiroda véleményezné és csak azt követően kerülne megtárgyalásra.
Bodnár Pál
Nem tartja célszerűnek a korlátozást, mert a hozzászólási jog az egyetlen olyan intézmény,
ahol az ellenzék a véleményét el tudja mondani. Szerinte szakszerű és diplomatikus
ülésvezetéssel ezeket a parttalan vitákat lehet korlátozni, nem kell ehhez jogszabályt alkotni.
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Szavazás:
Kerüljön ki az anyagból a vita korlátozása: 4 igen, 1 nem
Legyen meghatározott időpont a felszólalásra 2 igen
Maradjon a jelenlegi felszólalási rend 3 igen
33/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
szóló13/1999 (IV.21) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak tartja

17. Előterjesztés Javadalmazási Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó:
Dr. Barta Viktor irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
34/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Javadalmazási Szabályzat módosításáról szóló
előterjesztést.

19. Előterjesztés a Hadkiegészítő Parancsnokság épületének hasznosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Előadó:
Balogh Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
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35/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja
az a Hadkiegészítő Parancsnokság épületének hasznosításáról előterjesztés Közgyűlés általi
megtárgyalását.

20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításáról
(Noszvaj-Várkút 056/1 hrsz-ú turistaház, Balatonalmádi 4663/6 hrsz-ú ingatlan)
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Előadó:
Balogh Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
36/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága egyetért
a Noszvaj , külterület 056/1 hrsz–ú 7169 m2 térmértékű kivett turistaház és Balatonalmádi,
Pinkóczi u. 59. sz. alatt lévő 4663/6hrsz-ú 2609 m2 térmértékű kivett, hétvégi ház és
gazdasági épület megnevezésű ingatlanok elidegenítésével és javasolja az előterjesztés
Közgyűlés elé való beterjesztését.
II. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
egyetért a Noszvaj, külterület 056/1 hrsz–ú 7169 m2 térmértékű kivett turistaház és
Balatonalmádi, Pinkóczi u. 59. sz. alatt lévő 4663/6 hrsz-ú 2609 m2 térmértékű kivett, hétvégi
ház és gazdasági épület megnevezésű ingatlanok törzsvagyoni körből történő kivonásával és a
mellékelt rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztésével.

21. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlan értékesítéséről
(Deák F. u. 49., 6795 hrsz-ú ingatlan)
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Balogh Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző
Előadó:

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
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37/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy az Eger, Deák Ferenc u. 49. sz., 6795 hrszú 2348 m2 térmértékű ingatlan elidegenítését elhalasztja, nem javasolja Közgyűlés elé
terjesztését.
22. Előterjesztés az Eger, Verőszala u. 168 sz. fölötti partfal omlás vis maior
támogatása tárgyában
Előterjesztő: Gadavics Gyula irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.
38/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az Eger, Verőszala u. 168 sz. fölötti partfal omlás vis maior támogatásáról szóló
előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

23. Tájékoztató a 2008. évben benyújtott és benyújtás előtt álló pályázatokról,
valamint az Operatív Programok aktuális pályázati lehetőségeiről önkormányzatok
és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Előadó:
Göndör Tibor területfejlesztési ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
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24. Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, illetve a Polgármester 2007.
IV. negyedévében saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntéseinek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy Róbert irodavezető
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal jóváhagyta a döntést.

39/2008. (II. 19.) számú KGB döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésnek Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága javasolja a
Bizottság, illetve a Polgármester 2007. IV. negyedévében saját hatáskörben hozott vagyoni
típusú döntéseinek végrehajtásáról készült tájékoztatót Közgyűlés elé terjesztését.
Bodnár Pál
További napirend nem lévén az ülést bezárja.

K.m.f.

Bodnár Pál
tanácsnok

Zeleiné Ács Ildikó
jegyzőkönyvvezető

