Iktatószám: 11211-2/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2010.
február 16-án a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.
Jelen
vannak:

Bodnár Pál

elnök

Deák Boldizsár

képviselő tag

Szántósi Rafael

képviselő tag

Láng András

képviselő tag

Dr. Gyurkó Péter

külső tag

Szántai Pál

külső tag

Szabóné Hegedűs Ilona

külső tag

Dr. Székely Ferenc

állandó meghívott

Dr. Gál János

állandó meghívott - könyvvizsgáló

Lugosi Dénes

Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kelemen Sándorné

Vagyongazdálkodási csoport

Szegedi Aida

Vagyongazdálkodási csoport

Markó Tamás

Vagyongazdálkodási csoport

Serfőző János

Vagyongazdálkodási csoport

Dr. Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Iroda vezetője

Korsós László

Adó Iroda - irodavezető

Társy József
Hegedűs Gábor
Dr. Palotai Zsuzsanna

Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda - irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda –sport
ügyintéző
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda –
irodavezető

Dr. Bánhidy Péter

Jogi és Szervezési Iroda –csoportvezető

Dr. Kurucz András

Egri Városfejlesztési Kft. - .ügyvezető

Kiss Lajos

Agria Film Kft. - ügyvezető

Szente János

Eger Termál Kft. – ügyvezető

Palcsó Péter

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. –ügyvezető

Bori Attila

Városfejlesztési – és üzemeltetési Iroda – területfejlesztési
ügyintéző

Korsós Lajosné

EVAT Zrt. – Vagyonkezelő divízióvezető

Várkonyi György

EVAT Zrt. -ügyvezető

Fábián Gáborné

jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:
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Bodnár Pál
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, a hivatal dolgozóit, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 5 fő jelen van. Ketten nem jelezték
távolmaradásuk okát. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztő kérésére a 15-ös napirendet
elsőként tárgyalja a bizottság, az 5-ös 6-os napirendet pedig a 11-es napirendi pont után. A 10-es
napirendhez egy rendelet-tervezet kiegészítés érkezett. 1 db sürgősségi indítványt, melynek címe:
„Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti Központ nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatának
benyújtásához”, az előterjesztő kérésére a 22. napirendi pont után tárgyalják az iroda többii
anyagával. Bejelenti, hogy a 11-es napirendhez lesz egy írásos kiegészítés. Kéri, hogy szavazzanak
a módosításokkal együtt a napirendek sorrendjére. A bizottság egyhangúlag elfogadta a javasolt
sorrendben a napirendi pontokat.
Előterjesztés
1./

Előterjesztő:

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység
ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás elrendelése

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

(Szántai Pál és Láng András nem érkezett még meg.)
Korsós László
Az Adóirodának havi adatszolgáltatási kötelezettsége van az állami adóhatóság felé. Ahhoz, hogy
ezt teljesíteni tudja a Hivatal alá tartozó alapítványoktól, intézményektől, gazdasági társaságoktól
adatszolgáltatást kérnek arra vonatkozóan, ha nem egri székhelyű és nem egri telephelyű
vállalkozások részére fizetnek ki bármilyen díjat és ez az 5 millió forintos értéket meghaladja.
Előfordulhat, hogy ezt az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenységet fizetniük
kell majd, amennyiben az alkotmánybírósági döntés után visszakerülne az iparűzési adó.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
19/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység ellenőrzéséhez szükséges
adatszolgáltatás elrendelése” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé
terjesztését.
2./ Előterjesztés az egri 4870/6 hrsz.-ú ingatlanra kötendő megállapodás
jóváhagyására (KGB, PB, UKB, JÜB, KGY.)

Habis László
polgármester

Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft (Eger, Dobó tér 8.)
(Szántai Pál megérkezett, a bizottság 6 főre bővült.)
Dr. Kurucz András
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A múlt hét pénteken megkötésre került a konzorciumi megállapodás azzal a céggel, amely a
szerződésekben szerepel. Az Önkormányzat városrehabilitációra vonatkozó pályázata a belvárost
3 milliárd 150 millió forintból kívánja megújítani, ehhez szükségessé vált ennek a becsatolása. A
rehabilitácós pályázat a megnyeréséhez a magántőke bevonása elengedhetetlen feltétele. Jelenleg
ez az a kötelező feladat, amit végre kell hajtani.
Bodnár Pál
Úgy látja, hogy belekényszerítik az Önkormányzatot egy nagyprojekt megvalósításába, amiért 50
milliós bérleti díjat kell fizetni évente. Árbevétel is ki fog esni, mert az eddig befutott parkolási
díjak szintén elvesznek. Van-e erre vonatkozóan valamilyen számítás?
Dr. Kurucz András
Az ő feladata a szerződés létrehozása volt, nem tud erre vonatkozóan számítást adni, de úgy tudja,
hogy készültek számítások az egyeztetések során.
Bodnár Pál
Gyakorlatilag maximum 30 parkolóhellyel szaporodik csak a belváros parkolóhelyeinek száma és
ez 700 millióba fog kerülni?
Lugosi Dénes
Ez egy elem a 22 közül, amely a belváros rehabilitációra vonatkozik, azzal a kitétellel, hogy
magántőke bevonása szükséges, ezért azt kellett kitalálni a pályázónak, hogy hová tudja ezt a
magántőke bevonást behelyettesíteni. Végül ez a hely volt az, ami a legkevesebb fájdalommal, a
leghatékonyabb módon bevonható volt. Az, hogy a 700 millió sok vagy kevés, nyilván több
szempontból lehet vizsgálni. Ez volt a messze legkedvezőbb ajánlat a két fordulóban összesen, e
miatt nem volt lehetőség lejjebb faragni az összeget. Fajlagosan magasabb a négyzetméter ár,
mint egy városon kívül eső zöldmezős beruházásnál szokott lenni, valószínű, hogy ebben a
helyszín is közrejátszik. Sok számítást végeztek erre vonatkozóan. Vélhetően az első három évben
nem lesz pozitív szaldós a beruházás az Evat szempontjából sem. Később az Önkormányzat meg
kívánja vásárolni ezt az ingatlant, ezáltal egy jelentős vagyonnövekmény fog bekövetkezni. A
kiindulási vételár 6 év után a támogatási összeggel csökkentett összeg lesz majd. Reményei
szerint a ráfordítás is beszámításra kerül majd a vételárba. A Hivatal éves szinten egy 20-25 millió
forint nagyságrendű ráfordítással számol, ami negatívumként meg fog jelenni. Az Evat számításai
ettől magasabb 40 milliós nagyságrenddel számol. Valószínűleg a kettő között lesz a valós érték
attól függően, hogy a parkolóház kihasználtságát hogyan tudják majd biztosítani.
Dr. Kurucz András
Az Evat egy féléve készített számítást, ahol heti 5 napra, reggel 8-tól este 8-ig történő
üzemeltetésre és 27 %-os kihasználtságra készítettek, amit egy 300 forintos parkolóóra díj,
valamint az üzemeltetéssel járó díj fedezne. Az eltérés ott van, hogy az Evat magasabb
üzemeltetési költséggel számolt. Az esetleges további veszteség a mostani kiesésekből fakad,
tehát az eddigi üzemeltetésből.
Bodnár Pál
Szeretné kérni az előterjesztőtől, hogy legalább a Közgyűlés elé kerüljenek számítások. Sajnos a
pályáztatási rendszer belekényszeríti a várost olyan szerződésbe, helyzetbe, aminél nem lehet
látni, hogy milyen haszna vagy vesztesége lesz a jövőben. Nem ért egyet a pályáztatás
szisztémájával.
Szántósi Rafael

3

Amikor kiírták a pályázatot a parkolóházra, akkor a feltételeket a Hivatal szabta meg. Sajnos nem
látta az erre vonatkozó számításokat akkor sem és most sem szerepel az előterjesztés
mellékleteként. Szakértőkkel érdemes lett volna kiszámíttatni, hogy hogyan éri meg üzemeltetni a
parkolóházat. Meg van a veszélye annak is, hogy élhetetlenné válik a parkolóház környéke, ezért
ezeket nagyon körültekintően kell számításba venni.
Bodnár Pál
Az Evat üzleti tervének a melléklete kell, hogy legyen egy ilyen számítás, a számokban pedig
meg kell egyezni.
Lugosi Dénes
Úgy érzi kezd parttalanná válni a vita, de sajnos ebben a kérdésben ellenérdekeltek a saját céggel.
Az Evat-tól kapott számok alapján nem veszteséges a parkolóház üzemeltetés, ezért támogatták
ezt a verziót. A számítási különbségek alapvetően abból vannak, hogy az Evat jelenlegi vezetése
egészen más kihasználtsággal és óradíjjal számol. Az első években nem fog nyereséget termelni
az Evat-nak, de nyilván ennek van egy felfutási ideje. A kihasználtságot arra alapozták, hogy
megszűnik két olyan markánsan nagymértékben kihasználatlan parkoló felület a belvárosi
rehabilitáció következtében, ami után konkrétabban lehet terelni a forgalmat. Ez a Szúnyog köz és
a Centrum mögötti, illetve a patak part mögötti, ahol kilógnak az autók.
Dr. Kurucz András
Szempont volt, hogy a belvárosból ne engedjék be az autókat a Dobó térig. Nyilván a főépítész
dolgozik azon a lehetőségen, hogy egy kintebbi területet meg kell nyitni parkolási célra. A cél,
hogy ne engedjék be a belvárosba. Ez volt az a pályázat, ahol lehetett szabadon ajánlatot tenni,
hiszen két pályázatot írtak ki, egyet a mélygarázsra, ahol pontról pontra elő volt írva minden. A
másiknál egészen tág keretek között tudtak ajánlatot tenni, ez 270 millióval alacsonyabb volt,
ilyen módon sikert értek el a második fordulóban.
Bodnár Pál
A bizottság részéről teljesíthető az a kérés, hogy ezeket a gazdasági számításokat megismerje. Ki
fogja eldönteni a bérleti díj összegét?
Lugosi Dénes
Ez vélhetően kompromisszumos megállapodás eredménye lesz majd.
Bodnár Pál
Kéri, hogy a bizottság azzal a feltétellel támogassa az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését,
hogy a kért gazdasági számításokat csatolja az előterjesztés mellékleteként az előterjesztő. Kéri,
szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg az
alábbi döntést.
20/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az egri
4870/6 hrsz.-ú ingatlanra kötendő megállapodás jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta
és azzal a feltétellel támogatja Közgyűlés elé terjesztését, hogy melléklet tartalmazza a megfelelő
gazdasági számításokat.
3./ Előterjesztés az Agria Film Kft. 3D-s műszaki fejlesztéséről, tagi kölcsön
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Juhászné dr.

nyújtásáról (KGB, PB, KB, KGY.)

Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Kiss Lajos ügyvezető igazgató, Agria Film Kft.
Eger, Széchenyi u. 14.
(Láng András megérkezett, a bizottság 7 főre bővült.)
Lugosi Dénes
Kiegészíti azzal, hogy előbb a tagi kölcsönről kell dönteni mert a 3D-s műszaki fejlesztés ettől a
tagi kölcsöntől függ.
A korábban leadott anyagokban részletesen kifejtette, és indokolta, hogy miért lenne erre szükség.
Az Avatár című filmnek a sikeréről mindenki értesült, minden idők legnagyobb bevételét hozta.
Szántósi Rafael
A saját erő forrása miből lesz fedezve?
Jelenleg 18 millió forintos pénzügyi háttérrel rendelkeznek, ez most banki elhelyezésben van, és
ebből szabadítanák fel a 10 milliót.
Szántósi Rafael
Ha veszteséges a cég, vagy nullás, hogyan képződik önerő?
Attól, hogy egy nullás eredményt céloztak meg, attól még van egy pénzügyi tartaléka a cégnek.
Ebből a fejlesztéshez az önerőhöz szükséges forrását tudja biztosítani.
Lugosi Dénes
Bevétel szempontjából jelentősége van annak, hogy a mostani mozi nem premiertermes mozi, ez a
látogatószámra erőteljesen rányomja a bélyegét. Sokan Budapestre, Miskolcra mennek el a
premieres filmekre. Ez alapvetően a 3D- s technika alkalmazásával meg fog változni, mert Egerbe
jönnek megnézni ezeket a filmeket. Ezért jelentős látogatószám növekedés érhető el ez által. Az
előterjesztésből az is látható, hogy igazgató úr alternatív programokból keresi a plusz bevételt. Az
idén először 2010-ben a foci VB közvetítése 3D-ben fog történni, és ezt csak az tudja átvenni, akii
rendelkezik ezzel a technikával.
5 év óta rendelkeznek ezzel a 18-20 millió forint körüli szabad pénzeszközzel, ami államilag
garantált befektetési formákban van elhelyezve.
Dr. Gál János
Teljesen szabályos, hogy rendelkezik ezzel a szabad pénzeszközzel.
Bodnár Pál
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
21/2010 (II.16.) számú KGB döntés
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az Agria
Film Kft. 3D-s műszaki fejlesztéséről, tagi kölcsön nyújtásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta
és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
4./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2010. évi
üzleti tervéről, az ügyvezető 2010. évi prémium feladatának
meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolójáról, 2010.
évi munkatervéről (KGB, KGY.)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Palcsó Péter ügyvezető
3394 Egerszalók, Kossuth L. u. 17.
Palcsó Péter
A vízdíj szerződés a múlt héten került véglegesítésre, gyakorlatilag sikerült a vevővel megegyezni
57,4 millió forintról. Tavaly, amikor a három éves koncepciót tárgyalták a testületek, akkor a
2010-es üzleti terv bevételében szintén ez a szám szerepelt. Az ütemezésben is megállapodtak,
amely figyelembe veszi a vevő igényeit is, és azt is, hogy a cég ne küzdjön majd likviditási
gondokkal.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
22/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2010. évi
prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolójáról, 2010.
évi munkatervéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
5./ Előterjesztés az Eger Termál Kft. részére nyújtott 2009. évi fejlesztési
célú támogatás elszámolásáról (KGB, PB, KGY.)
Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Szente János

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
23/2010 (II.16.) számú KGB döntés
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az Eger
Termál Kft. részére nyújtott 2009. évi fejlesztési célú támogatás elszámolásáról” szóló
előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
6./ Előterjesztés nem lakás célú helyiségek liciten történő hasznosítására
(KGB.)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Várkonyi György igazgató
Külső meghívott

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.
24/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a „nem
lakás célú helyiségek liciten történő hasznosítására” című előterjesztésről saját hatáskörben hozta
meg a következő döntést:
Egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 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. 2010. február 24-án, 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az
Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

(összegek Ft-ban értendők)
Cím

Hrsz.

Funkció

Alapterület
m2

Forgalmi
érték
(nettó ár)

Induló éves
bérleti díj
(nettó ár)

Pályázati
biztosíték
(nettó ár)

Dobó u. 10.

5482/A/3

Üzlet

18

2.430.000,-

291.600,-

72.900,-

Jókai u. 3.

4958/1/A/
1

üzlet

16

3.200.000,-

384.000,-

96.000,-

7

Jókai u. 5.

4957/A/3

üzlet

41

6.970.000,-

836.400,-

209.100,-

Hibay K. u.
19.

4996/A/12

Népművészeti
üzlet

50

7.600.000,-

802.560,-

200.600,-

Dobó u. 26.

5474/A/2

üzlet

65

10.075.000,-

1.209.000,-

302.000,-

Grónay S.
u.9.

6868/5/A/
2

üzlet

310

20.150.000,-

2.418.000,-

604.500,-

Bajcsy Zs. u.
2.

4953/A/2

üzlet

30

5.060.000,-

607.200,-

151.800,-

Széchenyi u.
56.

4789/A/1

üzlet

46

7.130.000,-

855.600,-

213.900,-

Széchenyi u.
42.

4857/A/1

üzlet

32

5.120.000,-

614.400,-

153.600,-

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
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 2011. májusában kerül sor.
A bérleti jogviszony időtartama : 10 év határozott időtartam.
A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárás előtt 2010. február. 23. 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.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
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Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép
Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az
érdekkörében felmerült más okból hiúsult 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 511-735 telefonszámon.

Felelős:
Határidő:

EVAT Zrt.
2010. március 31.

7./ Előterjesztés a 710/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozat
módosítására (KGB, KGY)
Előadó:

Habis László
polgármester

Lugosi Dénes
Csoportvezető

Lugosi Dénes
Technikai módosításról van szó, amely nem érinti a közgyűlési határozatot. Az előterjesztés az
ASP pályázattal kapcsolatos, a pályázatíró a kötelező futamidő miatt pontosítást kért rá. A
döntésben 2010-11-12-es évek szerepeltek, ez bővült a 2013-as évvel. Semmilyen tartalmi
változás nincs.
Bodnár Pál
Milyen fejlesztést takar a pályázat?
Lugosi Dénes
Regionális ASP központ létrehozására nyújtott be az Önkormányzat pályázatot, amely lehetőséget
nyújt központosított számítástechnikai és informatikai fejlesztésre a közigazgatásban. Jelenleg
hiánypótlási szakaszban van. Azért van szükség erre a pályázatra, mert a GVOP-s pályázat nem
engedi meg a rendszer továbbfejlesztését. Ez egy teljesen új pályázat, nem térségre vagy városra
vonatkozik, hanem régióra, Nógrád, Heves és Borsodra.

9

Dr. Gyurkó Péter
Négy éve készült el a GVOP-s pályázat, ami nagyon sok pénzbe, 600 millióba került. Miért van
erre szükség?
Lugosi Dénes
Most van lehetőség erre pályázni. Amennyiben most nem indulnak el a pályázaton, akkor is
kötelezően csatlakozni kell egy ilyen rendszerhez. Teljes körű regionális elektronikus ügyintézést
tesz majd lehetővé. Az ASP központ ennek az üzemeltetését és szolgáltatását látja majd el. A
projekt költsége 1,5 milliárd forint. Regionálisan egy nyertes lesz majd és ehhez csatlakoznak
majd az önkormányzatok.
Bodnár Pál
Mi van, ha a régió megszűnik?
Lugosi Dénes
Vélhetően a közigazgatási tevékenységek akkor sem fognak megszűnni. Nem feltétlenül régióhoz
kötődik, csak pályázati szempontból számít a régió. A támogatott csatlakozásokat a régión belül
tudják 2013-ig megoldani. 7 regionális központot hozhat létre ez a támogatási rendszer. Miskolc
és Eger pályázott, nyilván a cél, hogy Eger nyerjen, mert amennyiben nem, akkor nekünk kell
csatlakozni, vagyis mi fogunk érte fizetni. Támogatott csatlakozásról szól, mert aki addig nem
csatlakozik, onnantól kezdve csak piaci áron tud a szolgáltatóhoz csatlakozni. 63 településtől
szereztek be csatlakozási nyilatkozatot.
Szántósi Rafael
Számára a határozati javaslat nem egyértelmű.
Lugosi Dénes
Nem gondolta, hogy ilyen bonyodalmat fog okozni az előterjesztés, hiszen a Közgyűlés már
döntött erről, hangsúlyozza, hogy nem érint érdemi változást.
Bodnár Pál
További hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
25/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a
710/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozat módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és
támogatja az alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
Döntési javaslat:
A Bizottság egyetért az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé történő terjesztésével.
Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 710/2009. (XI. 26.) sz. határozatának 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
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A pályázat benyújtása esetén Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal az
ASP központ kialakításhoz szükséges 91 666 667 Ft, valamint az Önkormányzatok
csatlakoztatásához szükséges 35 526 316 Ft összes önrész biztosítására a 2010., 2011., 2012.
és 2013. költségvetési években.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. március 30.
Rendelettervezet

Előterjesztő:

8./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról (KGB., PB., JÜB., Kgy.) (egy
fordulóban tárgyalt)

Habis László
polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Teljesen új költségvetési és zárszámadási rendeletet kellett alkotni, mert az új jogszabály szerint
az Önkormányzatnak kell meghatározni, hogy a tartalom miről szól. Úgy gondolja, hogy a
mostani jogszabályi előírásoknak megfelelőek azok a mellékletek, amelyeket készítettek.
Kiegészítésként elmondja, hogy a régi rendelet még a 2009. évi beszámolóhoz hatályba marad, ez
is belekerült a rendeletbe.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
26/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának
meghatározásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
9./ Eger- Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló módosított 10/2009. (II. 27.) számú
Önkormányzati rendelet módosítására (KB., PB., JÜB., Kgy)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető
(Dr. Gyurkó Péter és Szántai Pál kiment, a bizottság 5 főre bővült.)

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A bevételeknél és a kiadásoknál a költségvetési főösszeg 16 milliárd 286 millióra változik. Az
előterjesztéshez kiosztott rendeleti részből látható, hogy a működési célú bevételek, kiadások
egyensúlyban vannak, hiszen a működési célú bevételek magasabbak, mint a kiadások. A
mérleget is újra kiosztották, mert az egészségbiztosítási pénztárral egyeztetve még történt egy 361
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millió forintos növelés.Ez a költségvetési mérleg 4. sorában található. Ezt a költségvetési
beszámolóban is szerepeltetni kell, mint módosított előirányzatot. A Kincstártól még mindig nincs
egyeztető adatuk a normatívákra. A kerekítések miatt még lehet a Közgyűlés előtt is változtatás.
Bodnár Pál
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
27/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az EgerMegyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 10/2009. (II. 27.)
számú Önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést megvitatta és támogatja
Közgyűlés elé terjesztését.
10./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről (valamennyi bizottság, KIÉT., KGy) (egy
fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető
(Dr. Gyurkó Péter és Szántai Pál visszajött, a bizottság 7 főre bővült.)

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2010. évi költségvetési mérleget 15,2 milliárd forintos főösszeggel készítették úgy, hogy látszik
a szerkezeti változás az előző évi költségvetési mérleghez képest a bevételi oldalon. Jogszabály
változás miatt ketté szedték a finanszírozás módját és két lehetőség van a hiány finanszírozására.
A pénzmaradványból, illetve vállalkozási tevékenységből.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.

28/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Eger
Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és
támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
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11./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú külterületi
tulajdonviszonyainak rendezéséről (KGB, UKB, PB, KGY.)
Előadó:

ingatlanok

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
29/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről” szóló
előterjesztést megtárgyalta és támogatja az alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
Döntési javaslat:
A bizottság támogatja az önkormányzati tulajdonban lévő 27804, 27805 hrsz-ú
mezőgazdasági hasznosítású földterületek és a Nagy László tulajdonában lévő 01082/10
hrsz-ú terület cseréjének Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős:

Gazdasági Iroda, Jogi Iroda

Határidő:

folyamatos

12./ Előterjesztés a 050/36 hrsz-ú ingatlan vásárlásáról (KGB, tájékoztató
PB.)
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.

30/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság „a 050/36 hrsz-ú ingatlan
vásárlásáról”szóló előterjesztésről saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést:
Jóváhagyja a Kugler András 3300. Eger, Zellervár út 5. szám alatti lakos 1/1 tulajdonában lévő
050/36 hrsz-ú, 8100m2 térmértékű, szántó megnevezésű, Eger, Kutyahegyi-dűlőben elhelyezkedő
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ingatlan adás-vételének lebonyolítását 810.000.- Ft.- azaz nyolcszáztízezer forint vételár
megfizetésével, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2008. (II.01.) számú
rendelete 30.§ (3). bek. b. pontja alapján döntéséről tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot
Felelős:
Határidő:

Gazdasági Iroda, Jogi Iroda
2010. május 31.

13./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezete az
önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a
bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól
szóló 26/2009. (V. 29.) sz. rendelet módosításáról. SZEB, KGB, JÜB,
KGY. (egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
31/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló
bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) sz. rendelet módosításáról.” szóló
előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
14./ Előterjesztés az egri 0779/8,9,10,11,12,13,37,39 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásáról és annak kapcsán Eger MJV Közgyűlésének
1/2004.(I.30.) sz. önk. rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg
mértékéről. (UKB, KGB, Kgy.)

Rátkai Attila
Irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság az 1. számú döntési javaslatot 7
igen egyhangú szavazattal támogatja.

32/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az egri
0779/8,9,10,11,12,13,37,39 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról és annak kapcsán Eger MJV
Közgyűlésének 1/2004.(I.30.) sz. önk. rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről.”
szóló előterjesztést és az 1. sz. döntési javaslat elfogadását javasolja Közgyűlésnek elfogadásra.
15./ Állásfoglalás kérés az egri 01040/10-14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe
vonása és az ehhez kapcsolódó fizetendő egyszeri közműfejlesztési
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Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

hozzájárulás mértékéről (UKB, KGB.)
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
33/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
állásfoglalás kérés az egri 01040/10-14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása és az ehhez
kapcsolódó fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás mértékről” szóló előterjesztésről
saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést:
A Bizottság az 1/2004.(I. 30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján akként
foglal állást, hogy az Eger, Nagylapos – Felnémet városrészen lévő 01040/10-14 hrsz-ú
ingatlanok után, a fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összege 15.396.950Ft.
(13. 306. 950Ft+ 9. 590. 000Ft)-7. 500. 000Ft, és az Egyszeri Közműfejlesztésről szóló
megállapodásban rögzítésre kerül, hogy a felek megállapodnak a terület közös
hasznosításában, de nem korlátozzák egymás árelképzelését.

16./ Javaslat az Agria Játékok Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kulturális
Szolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó:

Társy József
irodavezető

Agyagási Dezső
(Deák Boldizsár kiment, így a bizottság 6 főre csökkent.)

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.

34/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Javaslat az
Agria Játékok Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kulturális Szolgáltató Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja
Közgyűlés elé terjesztését.

17./ Javaslat a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális
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Társy József

Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó:

irodavezető

Agyagási Dezső

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.

35/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Javaslat a
Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesülettel történő közszolgáltatási
szerződés megkötésére” című előterjesztést és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
18./ Javaslat a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel történő
közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó:

Társy József
irodavezető

Agyagási Dezső

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
36/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Javaslat a
Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés
megkötésére” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

19./ Javaslat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.11/10/1
kódszámú pályázatának benyújtására

Társy József
irodavezető

Előadó: Agyagási Dezső
Meghívott:Tőzsérné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth L. u. 16.
(Deák Boldizsár visszajött, 7 főre bővült a bizottság)
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Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
19/2010 (I.19) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a „Javaslat a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatának
benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

20./ Előterjesztés a 2010. évi sportcélú támogatások felosztására (ISB, KGB,
KGY)
Előadó:

Társy József
Irodavezető

Hegedűs Gábor
Sport-ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
38/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a 2010. évi
sportcélú támogatások felosztására” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé
terjesztését.
21./ Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez
szükséges önerő biztosítására

Társy József
irodavezető

Előadó: Agyagási Dezső
Meghívott:Ponyi László
Eger, Lőcsei u. 16/b. Fsz. 2.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
39/2010 (II.16.) számú KGB döntés
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a „Javaslat a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez szükséges önerő biztosítására”
című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
22./ Javaslat az Egri Szimfónikus zenekarral kötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
Előadó:

Társy József
irodavezető

Agyagási Dezső

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
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40/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Javaslat az
Egri Szimfónikus zenekarral kötött közszolgáltatási szerződés módosítására” szóló előterjesztést
megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését

./

1. sz. Sürgősségi indítvány
Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti Központ nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatának benyújtásához”.

Társy József
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
41/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „Javaslat az
Egri Kulturális és Művészeti Központ nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatának
benyújtásához”. című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
Előterjesztő:
Tájékoztató
23./ Tájékoztató a 2009. december havi polgármesteri és intézményvezetői
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról (KGB., PB.,
KGy)
Előadó:

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
42/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a 2009.
december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosításról” szóló előterjesztést megvitatta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
24./ Tájékoztató a 2009. évben benyújtott pályázatokról. (valamennyi
bizottság, Kgy.)
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Gadavics Gyula
irodavezető

Előadó:

Bori Attila urbanisztikai ügyintéző
területfejlesztési ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
43/2010 (II.16.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a 2009.
évben benyújtott pályázatokról” szóló tájékoztatót megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé
terjesztését.

Eger, 2010. február 16.

Fábián Gáborné
jegyzőkönyvvezető

Bodnár Pál s.k.
tanácsnok
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