2959-4/2009
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2009.
április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén
elhangzottakról.
Jelen
vannak:

Bodnár Pál

elnök

Láng András
Dr. Gyurkó Péter

képviselő tag
külső tag

Szántai Pál

külső tag

Dr. Székely Ferenc

külső tag
könyvvizsgáló

Dr. Gál János
Korsós Lajosné

Serfőző János

EVAT Zrt
Vagyongazdálkodási
Csoportvezető
Vagyongazdálkodási Csoport

Dr. Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Iroda vezetője

Dr. Szalóczi Ilona

Csontosné Kovács Mária

Jogi és Szervezési iroda
Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Iroda vezetője
Városfejlesztési és –üzemeltetési
Iroda
Városfejlesztési és – üzemeltetési
Iroda
Közoktatási Iroda

Ballagó Zoltán

Közoktatási Iroda

Protovinné Zsilinszky Erzsébet

Irodavezető

Barócsi Tibor

meghívott

Fábián Gáborné

jegyzőkönyvvezető

Szántósi Rafael

bizottsági tag

Szabóné Hegedűs Ilona

bizottsági tag

Dr. Kurucz András

Dr. Palotai Zsuzsanna
Vendrei Mária
Bori Attila

Hiányzik:

Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, a hivatal dolgozóit, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 4 fővel jelen van. Bejelenti, hogy
Szabóné Hegedűs Ilona egészségügyi okokból van távol. Jelzi, hogy a 6-os és a 9-es napirendi
ponthoz érkezett kiegészítés. Kéri, hogy szavazzanak a sorrendiségre vonatkozóan.
Egyhangúan elfogadta a bizottság a napirendet. Jelzi, hogy amennyiben nem ér véget az ülés
12 óráig Láng András urat bízza meg az ülés levezetésével. Szántai Pál megérkezett, így 5
főre bővült a bizottság.
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Rendelettervezet

Előterjesztő:

1./ Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet módosítására (KGB., PB., JÜB., Közgyűlés.)(egy fordulóban
tárgyalt

Habis László
polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez az első költségvetési - rendelet módosítás 2009-re vonatkozóan. Jogszabály előírja, hogy
negyedévet követően módosítani kell a költségvetési rendeletet. Gyakorlatilag a
központosított rendelet előirányzatainak a feldolgozása történt meg és annak az átvezetése. Ez
az egyik legfontosabb módosítás.
Dr. Gál János
Hozzáfűzi, hogy az elkészült anyag megfelel teljes mértékben a jogszabályoknak. Kéri a
bizottságot, hogy támogassák a Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
80/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta a 2009. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét és javasolja a
Közgyűlés elé terjesztését.
Dr. Estefán Géza
Felelős:
Határidő: azonnal
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a központi támogatások
elszámolásáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(valamennyi bizottság., KGy., KIÉT)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
Habis László
polgármester

Bodnár Pál
Kérdezi, hogy van-e az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A költségvetésnek a főösszege a bevételi oldalon a teljesítés vonatkozásában 18 és fél milliárd
Ft, a kiadásoknál 16 és fél milliárd. A saját bevételek, több mint 7 milliárd forinton
teljesültek, ebből a helyi adóbevételek 3,2 milliárdot tesznek ki. Ez több, mint 300 millióval
magasabb, mint a tervezett összeg, vagyis a módosított előirányzat. Az illeték bevételeknél
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2007-ről 2008-ra csökkentették a tervadatot, de ezt sikerült túlteljesíteni. A kamatbevételek is
igen kedvezően alakultak.
A számlapénz kamata 113 millió Ft lett szemben az 54 millió Ft-os előirányzattal. Ezen kívül
még árfolyamnyereség is realizálódott. A tárgyi eszköz értékesítésnél van elmaradás, a 484
milliós tervvel szemben a teljesítés 301 millió Ft volt. Mind ezek a bevételi többletek lehetővé
tették azt, hogy a tervezett hitelfelvétel összegét is csökkenteni tudja az önkormányzat. A
hitelfelvételi terv 1 milliárd 53 millió Ft volt, ebből ténylegesen 813 millió Ft került
felvételre. Ez 240 milliós csökkenést jelent a terv adathoz képest, ami igen jelentős tétel.
Ebből 601 millió Ft-ot önkormányzati fejlesztési célokra vettek igénybe, mert a fennmaradó
rész az iparosított technológiával épült energiatakarékos felújításokra került felhasználásra. A
kiadásoknál, az intézményi működési kiadásokra több mint 8 és fél milliárdot fordított. A
Polgármesteri Hivatal működtetésére közel 3,6 milliárdot. Idetartoznak a kötelező
önkormányzati feladatok is, pl. a városüzemeltetéstől kezdve a különböző igazgatási feladatok
is. Az összes működési kiadás 13,2 milliárd Ft volt. A felhalmozási kiadások 3,3 milliárdot
tettek ki. Ez a kb. 20 % körüli arány jó aránynak számít. A beruházásoknál, felújításoknál a
pénzügyi teljesítés alacsonyabb volt, mint az előző évben. Itt a legnagyobb tételt a Felnémeti
Rehabilitáció befejezése jelentette, hiszen a támogatás megérkezése 2008-ban történt, a
beruházás előbb befejeződött. A hiteltörlesztés összege 2008-ban 490 millió Ft volt, és az
összes fejlesztési hitelre kifizetett kamat 148 millió Ft-ot tett ki. Az önkormányzati vagyonra
vonatkozóan a könyvviteli mérleg eszköz, forrás főösszege 63 milliárd 911 millió Ft. Az
eszköz oldalon arányeltolódás van, a befektetett eszközök, több mint 580 millió Ft-tal nőttek,
a forgóeszközök 360 millió Ft-tal csökkentek. Ez tükröződik a forrásoldalon is a mérlegben, a
saját tőkének az összege több mint 1 milliárd Ft-tal növekedett, úgy, hogy közben a
kötelezettségeink is csökkentek, de a hiteltartozás nőtt. Az összkötelezettség, amiben a
szállítói tartozások, az adó túlfizetés is benne van, 200 millió Ft-tal csökkent. Bekerült a
beszámolóba egy 15-ös számú melléklet, ez az intézmények átszervezésével kapcsolatos, a
pénzmaradványnak az átadás-átvételét tartalmazza az intézmények és az EKVI között. A
2009. évi költségvetés tárgyalásakor sok vita volt arra vonatkozóan, hogy működési hitellel,
vagy a nélkül kerüljön jóváhagyásra a 2009. évi költségvetés. Ezt igyekeztek szem előtt
tartani. Elsődleges cél az volt, hogy a szabad pénzmaradványból a működési hitelt ki tudja az
Önkormányzat váltani, ez 54 millió 194 ezer Ft. Sikerült csökkenteni a szabad
pénzmaradvány terhére a fejlesztési hitelek összegét is, 66 millió 874 ezer Ft-tal. További
tartalékokat képeztek a bizonytalan bevételekkel kapcsolatban, több mint 107 millió Ft
tartalékot tudtak képezni. Egyik az általános, a másik a vagyoni tartalék, még egyéb más
tartalékokat is képeztek. Véleménye szerint a 2008-as évet az önkormányzat jól zárta, stabil
gazdálkodás folyt, a bevételek biztosították az eltervezett kiadásoknak a fedezetét.
Dr. Gál János
Az anyagban precízen, pontosan szerepel minden adat. Pozitív eredménnyel zárta a 2008-as
évet az Önkormányzat, jól gazdálkodtak a pénzforrásokkal. Fontos, hogy nem kellett
működési célú hitelt felvenni. Összességében elismerés illeti meg azokat, akik ezzel az
anyaggal dolgoztak. Kéri, hogy a bizottság az anyag Közgyűlés elé történő beterjesztését
támogassa.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
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81/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta Eger város 2008. évi zárszámadásáról, a központi költségvetési támogatások
elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról készült rendeletet-tervezetét és javasolja a
Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős:
Dr. Estefán Géza
Határidő: azonnal
3./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói
záradékkal ellátott 2008. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
(KGB., PB., Kgy)

Habis László
polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
82/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2008. évi
egyszerűsített beszámolóját és javasolja a Közgyűlés elé történő terjesztését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
azonnal

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet tervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II.01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosítására (KGB,
PB, JÜB, KGY)(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet ügyvezető
igazgató

Bodnár Pál
Az előterjesztők nincsenek jelen, így Dr. Kurucz András úr képviseli az irodát. Kérdezi, hogy
van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz.
Dr. Kurucz András
Javasolja, hogy a döntési javaslatban szereplő A és B verzió közül a magasabb könyvszerinti
értéken meghatározott 4.946.446-, Ft elfogadását támogassa a bizottság.
Bodnár Pál
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Kérdezi, hogyan lehet az, hogy a könyvszerinti érték magasabb, mint a forgalmi értékbecslő
által megállapított érték? Ki készítette?
Dr. Kurucz András
Az EVAT Zrt. saját értékbecslője készítette.
Bodnár Pál
Kéri először szavazzanak, arra, hogy az „A” vagyis a könyvszerinti, magasabb értéket
támogassa a bizottság. Az „A” változat elfogadását 5 igen egyhangú szavazattal támogatta
bizottság. Kéri, hogy most egyben szavazzanak a döntési javaslatban foglaltakra.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
83/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
1. A Bizottság támogatja az önálló építési teleknek nem minősülő egri 6156/8 hrsz-ú
közterületből 409 m2 térmértékű terület, értékesítését Borbás Tibor részére az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II.01.) sz.
közgyűlési rendelet 23.§. (8) bekezdés c.) pontja alapján.
a.) könyvszerinti értéken: 4.946.446,- Ft
b) forgalmi értékbecslő által megállapított értéken, melyben figyelembe vette a környezet
fajlagos telekárait, értéknövelő, illetve értékcsökkentő tényezőket: 4.250.000,- Ft
2. A Bizottság támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú rendelet módosítás Közgyűlés elé terjesztését az
alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
…/2009. (………) Kgy. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú EMJV Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az 5/2008. (II.01.) vagyonrendelet 4-5. sz. mellékletét képező közterületek közt felsorolt
törzsvagyon részét képező egri belterületi 6156/8 hrsz-on nyilvántartott 1440 m2 térmértékű
közterületi ingatlanból 409 m2 térmértékű ingatlanrészt a törzsvagyoni körből kivon, ezáltal a
melléklet e tételt érintő része 1031 m2-re módosul:
Cím

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Hrsz 6156/8 hrsz

6156/8 hrsz

1031

2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
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Előterjesztés

Előterjesztő:

5./ Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok
tulajdonviszonyainak rendezéséről (UB., KGB., PB., Kgy)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
Irodavezető

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
84/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja az önkormányzati tulajdonban lévő 26873 hrsz-ú mezőgazdasági hasznosítású
földterület és a 26874 hrsz-ú terület cseréjének Közgyűlés elé terjesztését.
Gazdasági Iroda, Jogi Iroda
Felelős:
Határidő: folyamatos
6./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 10397/2 hrsz-ú
belterületi ingatlan értékesítéséről (UB., KGB., PB., Kgy)
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
Irodavezető

Bodnár Pál
Kéri, hogy a bizottság a kiosztott döntési javaslatról saját hatáskörben hozza meg a döntést.
Szavazásra bocsátja a döntési javaslatot. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal saját hatáskörben döntött.
85/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő 10397/2 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztésről saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.
Jóváhagyja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 10397/2 hrsz-ú,
650 m2 térmértékű, belterületi kivett lakóház udvar megnevezésű, Eger, Kőporos tér 21. szám
alatt elhelyezkedő tehermentes, nem közművesített, lebontásra szoruló életveszélyes
felépítménnyel rendelkező ingatlan elidegenítését nyílt licites eljárás keretében
3.500.000,-Ft.-azaz hárommillió ötszázezer forint induló vételáron. A nyílt licites eljáráson
való részvétel feltétele a pályázati biztosíték összegének foglalóként történő megfizetése (amit
a licit helyszínén kell befizetni), mely a megvásárolni kívánt ingatlan értékesítési árának 20
%-a, amely egyben az induló licitár szerinti ajánlattételnek minősül. A licitlépcsőt 50.000.-
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forintban határozza meg a bizottság. Az adás-vételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a vevő
kérésére önkormányzatunk maximum egy éves időszakra kamatmentes részletfizetési
lehetőséget biztosít. Ha az egy év elteltével a teljes vételárat a Vevő nem fizette meg, az
ingatlan nyílt licites eljárásban újra értékesítésre kerül. A licit feltételeit és lebonyolítását a
bizottság az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős:

Gazdasági Iroda, Jogi Iroda

Határidő:

folyamatos

8./ Előterjesztés az „AGORA multifunkcionális közösségi központok és
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című projekt megvalósulása eredményeként felszabaduló
ingatlanok hasznosításáról. (KGB, KB, UKB, Kgy.)
Előadó:

Habis László
polgármester

Protovinné Zsilinszky Erzsébet

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1
tartózkodással nem támogatja a döntési javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztését.
86/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 4 igen
és 1 tartózkodással nem támogatja ebben a formában a döntési javaslat Közgyűlés elé
történő beterjesztését.
•

•
•

A Bizottság támogatja, hogy az Agora program keretében a Művészetek Háza
további hasznosítása tárgyában a Hivatal folytasson tárgyalásokat, továbbá
javasolja, hogy a Művészetek Háza állagmegóvása érdekében, pályázati és
költségvetési források bevonásával a legszükségesebb műszaki beavatkozások
megtörténjenek.
A Bizottság továbbá javasolja, hogy a Hivatal szükség szerint kezdjen tárgyalást
a jelenlegi bérlőkkel a bérleti szerződések tárgyában.
A Bizottság egyetért azzal, hogy az Agora közösségi központ létesítésével a
Bartakovics Béla Közösségi Ház kerüljön ki az intézményi fenntartási
kötelezettség alól.

9./ Előterjesztés Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
2008. évi mérlegbeszámolójáról, eredményfelosztásáról, valamint az
ügyvezető 2008. évi prémium feladatának értékeléséről (KGB, KGY)
Előadó:

Dr. Kurucz András
Vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:Palcsó Péter ügyvezető
3394 Egerszalók, Kossuth L. u. 17.

Bodnár Pál
tanácsnok
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Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Eger, Trinitárius u. 2.
Bodnár Pál
Megjegyzi, hogy nincs jelen a Kft. részéről a meghívott. Kéri, hogy a Bizottság tagjait írásban
tájékoztassa a Kft. a 2008. évi mérlegbeszámolójának tárgyalása során felmerült kérdésekről.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
87/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatokat támogatja a Közgyűlésnek
elfogadásra:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki
Gyógyforrás Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 53.249 eFt
Eszköz és Forrás főösszeggel, 1.906 eFt. mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az
eredménytartalékba kell helyezni.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki
Gyógyforrás Kft. ügyvezetőjének 2008. évi prémium feladat teljesítését és
támogassa annak teljes összegben történő kifizetését.
Felelős: Habis László
Határidő: 2009. május 31.
10./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló
vagyon hasznosítási szabályairól (OB., KGB., PB., Kgy)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
88/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja az intézmények feladatellátását szolgáló vagyon hasznosításának szabályozásáról
szóló előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.
11./ Előterjesztés a 489/2008. (09.25) számú közgyűlési határozat
módosítására (KGB, PB, KGY)

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Előadó:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet ügyvezető
igazgató

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
89/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra a következő határozati javaslatokat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 489/2008. (09.25.)
sz. közgyűlési határozatot.
2. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyetért az önálló építési teleknek nem
minősülő telek értékesítésével az Eger, Maklári u. 133. sz. alatti, egri 5909 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai részére 1.485.000 Ft eladási áron.
12./ Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérleti jog ismételt megváltására
(Eger, Dobó u. 10., egri 5482/A/1 hrsz.) (KGB, PB, KGY)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet ügyvezető
igazgató

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
90/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a „nem
lakás célú helyiség bérleti jog ismételt megváltására (Eger, Dobó u. 10., egri 5482/A/1 hrsz.)”
című előterjesztést megtárgyalta és támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra, az alábbi
határozati javaslatot:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eger, Dobó u.10. sz. alatti egri
5482/A/1 hrsz-ú 15m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi
értékét 3.240.000,- Ft + ÁFA összegben.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II.01.) számú rendelet 6. melléklete
alapján hozzájárul, Akócsi Attila által bérelt, az önkormányzat tulajdonát képező Eger,
Dobó u. 10. sz. alatti, egri 5482/A/1 hrsz-ú 15m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérleti jog ismételt megvásárlásához 5 éves időtartamra. A bérleti
jog megvásárlásának feltétele 1.134.000,- Ft + ÁFA ellenérték megfizetése.
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13./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Eger, Dobó u. 1. szám
alatt található egri 5027/A/1 hrsz-ú 68 m2 területű nem lakás célú helyiség
liciten történő hasznosítására (KGB)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet ügyvezető
igazgató

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.
91/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzat tulajdonában lévő Eger, Dobó u. 1. szám alatt található egri 5027/A/1 hrsz-ú
68 m2 területű nem lakás célú helyiség liciten történő hasznosítására szóló előterjesztésről
saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést:
Egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség nyílt licites
eljárással történő bérbeadásával a következő pályázati felhívás közzétételével:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 5/2008. (II.01.) sz.
rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2009. május 20-án, 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az
Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.
(összegek Ft-ban értendők)

Cím
Dobó u. 1.

Hrsz.
5027/A/1.

Eszmei hányad

263/1000

Funkció

Alapterület
m2

Forgalmi érték
(nettó ár)

Üzlet

68

14.960.000,-

Pályázati
biztosíték
(nettó ár)
561.000,
-

Induló éves
bérleti díj
(nettó ár)
2.244.000,-

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az
ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon
Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3. sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér).
Az üzletben folytatandó tevékenység során figyelembe kell venni az ingatlan fekvését –
műemléki környezet – a forgalmazni kívánt termékek esetében a minőségi árú árusítása
követelmény.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év
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Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%val emelkedik. Első emelésre 2010. júniusában kerül sor.
A bérleti jogviszony időtartama : 10 év határozott időtartam.
A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárás előtt 2009. május 19. napján 16 óráig kell
befizetni az EVAT Zrt. KHB-nál vezetett 10403507-35011950 számú számlájára. A
pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek
minősül. A pályázati biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba, oly
módon, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a
kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár,
amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték
befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.
Az ajánlatok bírálati szempontja:
o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a
nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a
pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.
A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:
 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a
vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát,
magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum
másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó
változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó


Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a
cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti,
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányának hitelesített másolata.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és
adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-736 telefonszámon.
Felelős:
Határidő:

EVAT Zrt.
2009. május 31.
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14./ Az önkormányzati költségvetési szervek besorolása a 2008. évi CV. Tv.
alapján (valamennyi bizottság, kivéve az UKB.,)

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
92/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja a költségvetési szervek melléklet szerinti besorolásának közgyűlés elé terjesztését.
15./ Előterjesztés a Verőszala u. 194 sz. alatt történt sziklaomlás Vis Maior
pályázata tárgyában. (UKB. KGB, Kgy.)
Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Vendrei Mária
csoportvezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
93/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
a Verőszala u. 194 sz. alatt történt sziklaomlás Vis Maior pályázata tárgyában” című
előterjesztést megtárgyalta és A Bizottság javasolja, hogy a sziklaomlás veszélyelhárítására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vis maior pályázatot nyújtson be az előzetes
költségbecslés alapján. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Verőszala u. 194. sz. mögött
bekövetkezett sziklaomlás vis maior helyzetét saját erejéből nem tudja megoldani. A 30 %
mértékű 1.650 eFt összegű saját erő a 2009. évi költségvetés pince- és partfalveszély elhárítási
címszámáról legyen biztosítva.

16./ Előterjesztés támogatás nyújtására egészségügyi szolgáltatók részére az
önkormányzati feladatokat ellátó orvosi rendelők megvásárlásához
(SZEB, KGB, KGY)
Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
(Dr. Gyurkó Péter úr kiment 08.59-kor)

Dr. Palotai Zsuzsanna

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető
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Hozzáteszi, hogy kimaradt a döntési javaslatból, hogy a támogatás előfeltétele a város
elővásárlási joga. Ezt Közgyűlésre pótolni fogják.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
94/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja elfogadásra az alábbi döntési javaslatot azzal a feltétellel, hogy szerepeljen a
döntési javaslatban, hogy „a városnak elővásárlási joga van”, és ezzel együtt kerüljön
beterjesztésre a Közgyűlés elé.
A Bizottság támogatja, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése orvosi rendelő vásárlás
céljára 8.100.000 Ft beruházási támogatásban részesítse
• a 7. sz. háziorvosi körzet rendelőjét biztosító Dr. Tóth Attila Családorvosi Bt.
(Cg. 10-06-021539) és
• a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet rendelőjét biztosító Angio-Ped Egészségügyi
és Szolgáltató Bt. (Cg. 10-06-026722)
egészségügyi szolgáltatókat.
A támogatás feltétele, hogy a megállapított összeg a szerződéskötés napján érvényes
MNB devizaárfolyam alapján, Euro-ban, jelzálogjogként bejegyzésre kerüljön az
ingatlan-nyilvántartásba.
A 16.200.000 Ft támogatás forrása egyenlő arányban a 2008. évi pénzmaradvány
„felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások” körében a
„rendelőkialakításhoz kapcsolódó támogatások” illetve az „önkormányzati feladatellátás
tartaléka”.
17./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
(Kgy.)

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető

(Dr. Gyurkó Péter 09.05-kor visszajött, így a Bizottság 5 főre bővült.)
Dr. Palotai Zsuzsanna
Hozzáfűzi, hogy ha egy lakásról az látszik, hogy 2-3 hónap múlva fejeződik be a felújítása és
akkor adható bérbe, akkor is érdemes meghozni azokat a döntéseket, mert előfordul, hogy a
2.3. tárgyalás során talál az önkormányzat bérlőt. A költségelvű bérbeadás egyre nehezebben
megy, ez akkor probléma, ha nem tud vagylagos döntést hozni a testület. Ha olyan döntést tud
a testület hozni, hogy ha a költségelvű sikertelen és mehet szociálisan. Azokba a lakásokba,
amik a beruházási pályázat miatt 20 évig csak költségelven adható bérbe, azokra egyre
nehezebb bérlőt találni. Jelenleg újságban hirdetünk, 2 db 810 m2 költségelvű lakást a
Pozsonyi úton, azt csak költségelven lehet bérbe adni, és nagy veszteség, hogy havi 50 ezer
forint bérleti díj, vagyis a két lakásra közel 1 millió forint bérleti vesztesége van az
Önkormányzatnak.
Bodnár Pál
Tisztázni kell, hogy már a döntési javaslatban is így szerepeljen-e?
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Dr. Palotai Zsuzsanna
Ott, ahol a költségelvű jöhet csak számításba nem, de egyébként vagylagos döntést érdemes
hozni.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
95/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága egyetért
az alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztésével.
A Bizottság javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az
Eger, Kallómalom u. 4. fsz. 2. szám (2 szoba, összkomfortos, 65 m2 alapterületű) lakást
szociális,
Eger, Kallómalom u. 22. fsz. 1. szám (1 szoba, összkomfortos, 25 m2 alapterületű) lakást
szociális,
Eger, Kallómalom u. 13. I/2. szám (1,5 szoba, összkomfortos, 35 m2 alapterületű) lakást
szociális,
Eger, Cifrakapu u. 39. VI/1. szám (2,5 szoba, összkomfortos, 60 m2 alapterületű) lakást
szociális,
Eger Kodály Z. u. 20. IV/3. szám (2 szoba, komfortos, 50 m2 alapterületű) lakást szociális,
Eger Malomárok u. 8. VI/45. szám (2 szoba, összkomfortos, 52 m2 alapterületű) lakást
szociális,
Eger, Vallon u. 13. I/2. szám (2 szoba, komfortos, 50 m2 alapterületű) lakást költségelven,
Eger, Széchenyi u. 2/A. II/14. szám (1 szoba, komfortos, 41 m2 alapterületű) lakást
költségelven,
Eger, Klapka Gy. u. 5/b. III/13. szám (1,5 szoba, komfortos, 48 m2 alapterületű) lakást
költségelven, ennek eredménytelensége esetén szociális,
Eger, Malomárok u. 24. fsz. 2. szám (2 szoba, komfortos, 55 m2 alapterületű) lakást
költségelven, ennek eredménytelensége esetén szociális alapon,
Eger, Knézich K. u. 32. fsz. 2. szám (1 szoba, komfortos, 41 m2 alapterületű) lakást minőségi
csere folytán, ennek eredménytelensége esetén szociális alapon adja bérbe.
Felelős:

a határozat EVAT Zrt.-vel való közléséért
valamint a lakások bérbe adásáért
a jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

azonnal, illetve a végrehajtás jelentésére
2009. augusztus 31.

18./ Előterjesztés az általános iskolai hálózat átalakításával kapcsolatos
fenntartói döntések végrehajtásáról (OB., KGB., PB., JÜB., Kgy.)
Előadó:

Ballagó Zoltán

Társy József
Irodavezető
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Előterjesztés-készítő
Ballagó Zoltán
A fenntartó önkormányzatok februárban meghozták a döntéseiket az általános iskolai hálózat
átalakításával kapcsolatban. Feladatul szabta a hivatalnak, hogy a végrehajtással kapcsolatos
témákban készítsen egy előterjesztést. Többször történt egyeztetés az intézményekkel,
társirodákkal, önkormányzatokkal. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a
társönkormányzatokkal egyeztetett Társulási Megállapodások módosítását és a hatályos
Társulási Megállapodásokat is. A státusz törvényből fakadó változások bevárása miatt a
társönkormányzatok a májusi képviselő testületekre tervezik az Alapító Okiratok módosítását
és a megszüntető okiratok elkészítését.
Láng András
Jelzi, hogy nagyon alapos előkészületek történtek, ésszerű megoldásokat tartalmaz az
előterjesztés, ezért javasolja elfogadásra.
Bodnár Pál
Több hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
96/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megtárgyalta az általános iskolai hálózat átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések
végrehajtásáról szóló előterjesztést és támogatja az alábbi döntési javaslatok Közgyűlés elé
történő beterjesztését.
1.

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja az EgerAndornaktálya Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodásának módosítását
az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint. Egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:
2.

Daru Sándor - Andornaktálya Község Polgármestere
Habis László - Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
2009. július 1.

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja az EgerEgreszólát Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. Egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:

3.

Tuza Ferenc – Egerszólát Község Polgármestere
Habis László - Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Határidő:
2009. július 1.
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja az EgerEgerbakta-Egerszalók-Demjén
Intézményfenntartó
Mikro-társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az Előterjesztés 6. számú melléklete szerint. Egyben
felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:

Határidő:

Hegedüs János - Egerbakta Község Polgármestere
Tőgyi Gábor – Egerszalók Község Polgármestere
Gémes Ferenc - Demjén Község Polgármestere
Habis László - Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
2009. július 1.
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4.

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja, hogy a Eger
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Irodája
készítsen részletes előterjesztést a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Lenkey János Általános
Iskola, a Felsővárosi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására, továbbá a Móra
Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Megszüntető Okiratára vonatkozóan.

Felelős:

Határidő:
5.

a Jegyző megbízásából:
Társy József - Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet - Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor - Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
2009. május 30.

Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága támogatja, hogy a Eger
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Irodája
készítsen részletes előterjesztést az átszervezésekkel összefüggő közalkalmazotti
létszámcsökkentésekre, valamint azok költségvetési kihatásaira vonatkozóan.
Felelős:
Határidő:

a Jegyző megbízásából:
Társy József - Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
2009. május 30.

19./ Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, illetve a
Polgármester 2009. I. negyedévében saját hatáskörben hozott vagyoni
típusú döntéseinek végrehajtásáról (KGB, KGY)
Előadó:

Habis László
polgármester

Dr. Kurucz András
Vagyongazdálkodási csoportvezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
97/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, illetve a Polgármester 2009. I.
negyedévében saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntéseinek végrehajtásáról szóló
tájékoztató Közgyűlés elé történő beterjesztését.
20./ Tájékoztató a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak
tapasztalatairól (OB., SZOC.Biz., ISB., KGB., PB., Kgy.)
Előadó:

Csontosné Kovács Mária
Gazdasági ügyintéző
Meghívott:Barócsi Tibor

Csontosné Kovács Mária

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Második éve működik a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság, amely vállalt kötelezettségének
tesz eleget tájékoztató formájában. Fő cél volt, hogy egy egységes értékelési
szempontrendszert alakítsanak ki, amely EU kompatibilis. A vállalkozók által működtetett
konyháknak a felülvizsgálatát, helyszíni bejárását végezték el, amely többoldalú elemzés volt.
Barócsi Tibor
Hozzáfűzi, hogy nem történt előrelépés a tápanyagszámítások tekintetében. Ma már
szakemberképzésnél az írásbeli feladatoknál követelmény, hogy tápanyagot tudjon számítani.
A diákkonyháknál ezek még nem igazán működnek. Fontosnak tartja a veszélyelemzést, a
kritikus pontok megvizsgálását, vagyis a HACCP alapos vizsgálatát. Az étel szállításától a
végső felhasználásig probléma esetén, visszakereshető a felelős. Pozitív tapasztalat, hogy a
vállalkozók fontosnak tartják, hogy az általuk működtetett konyhák jól működjenek.
Bodnár Pál
Hiányolja, hogy nem készült olyan szöveges értékelés, amely tartalmazza a dicséreteket és
kritikákat is, ezért javasolja, hogy a későbbiekben egy intézkedési terv készüljön.
Szántai Pál
Azt látja, hogy jó irányban mozdult el a hivatal. Javasolja, hogy a tej, gyümölcs, zöldség
fogyasztás kapjon prioritást a gyermekek élelmezésénél. Fontosnak tartaná, hogy készüljön
egy olyan ajánlás, amely tartalmazná a különböző élelmiszerek aránya milyen legyen.
Deák Boldizsár
A probléma alapvetően a tej tea megfelelő aránya. Sajnos nem lehet tudni, hogy a tej milyen
tartósítószerekből készült, valószínű, hogy ezért szerepel a tea aránytalanul gyakrabban.
Barócsi Tibor
Köszöni Elnök úrnak az észrevételeit. Elfogadja azt a javaslatát, hogy intézkedési terv
készüljön. Tudja, hogy kritikus terület, hogy milyen tejet kapjanak a gyerekek, erre oda kell
figyelni. Fontos lenne egy helyes táplálkozási kultúra kialakítása, szokássá fejlesztése, ami
azért nehéz, mert a reklámoknak óriási hatásuk van.
Csontosné Kovács Mária
Az anyagot elsősorban tájékoztatónak szánták, ezért nem készült hozzá eddig intézkedési terv.
Bodnár Pál
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
98/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága egyetért
és támogatja a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól szóló
tájékoztató Közgyűlés elé történő beterjesztését.
21./ Tájékoztató az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadott 2009-2010
évi ágazati akcióterveinek pályázati konstrukcióiról. (TÁMOP, TIOP)
(KGB, OB, IMB, KB, UKB, SZEB, PB, ISB, Kgy.)

Gadavics Gyula
Irodavezető
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Előadó:

Bori Attila urbanisztikai ügyintéző
területfejlesztési ügyintéző

Bori Attila
Kiegészíti azzal, hogy az anyagban olyan alapinformációk vannak, amely a pályázat címére,
eljárás rendjére, pályázók körére, támogatási összegekre, nagyságrendekre, támogatás
darabszámára, a beruházás céljaira terjed ki. A két operatív program közül ezek a pályázati
konstrukciók jelenleg még nem élnek. Eddig egy pályázati kiírás jelent meg, további 11-nek
van folyamatosan társadalmi egyeztetése, illetve lezárása, ezek a jövőben kerülnek kiírásra.
Bodnár Pál
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
99/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága egyetért
az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadott 2009-2010 évi ágazati akcióterveinek
pályázati konstrukcióiról. (TÁMOP, TIOP) szóló tájékoztatóban foglaltakkal és javasolja
annak Közgyűlés elé történő beterjesztését.

22./ Tájékoztató a 2009. március havi polgármesteri saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról (KGB., PB., Kgy.)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
Irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
100/2009. (IV. 21.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
megvitatta a 2009. március havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosításáról szóló tájékoztatót és javasolja Közgyűlés elé történő beterjesztését.

A 22. napirendi pont után visszatértek a 7. napirendi pont tárgyalására, amely zárt ülésre
javasoltként szerepelt a napirendi pontok között.
Bodnár Pál
Kéri, szavazzanak arról, hogy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra 7. számú napirend.
Megállapítja, hogy 1 fő támogatja ezt a javaslatot.
Dr. Kurucz András
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A vagyonrendelet szerint zárt ülésre javasolt az előterjesztés.
Dr. Gyurkó Péter
Kérdezi, hogy előfordulhat-e olyan dolog a tárgyalása során, ami indokolja a zárt ülést.
Bodnár Pál
Tisztázza, hogy nem szabálytalan a vagyonrendelet szerint sem, ha nem zárt ülésen tárgyalják.
Javasolja, hogy vonják vissza az előbbi szavazást. Az előterjesztő zárt ülésre javasolja, mert
tud olyan információval szolgálni, ami ezt indokolja, és ezt az előterjesztő fenntartja.
Megállapítja, hogy az ülés elején elfogadták a napirendi pontokat és ebben zárt ülésre javasolt
szerepelt. Szerinte nincs miről szavazni, mert erről is döntöttek az elején a napirendi pontok
elfogadásakor.
Dr. Gyurkó Péter
Szerinte nem döntöttek arról, hogy zárt ülés legyen.
Bodnár Pál
Kéri, szavazzanak arról, hogy zárt ülésen tárgyalják. A bizottság egyhangúan támogatja azt,
ezért megállapítja, hogy a 7. számú napirendi pont tárgyalása zárt ülésen folytatódik.
További napirend nem lévén a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Bodnár Pál
tanácsnok

Fábián Gáborné
jegyzőkönyvvezető

