Iktatószám: 11211-8/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2010.
június 15-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén
elhangzottakról.
Jelen
vannak:

Bodnár Pál

elnök

Deák Boldizsár

képviselő tag

Láng András

képviselő tag

Szántósi Rafael

képviselő tag

Szántai Pál

külső tag

Dr. Gál János

állandó meghívott - könyvvizsgáló

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Iroda - irodavezető

Lugosi Dénes

Vagyongazdálkodási Csoportvezető

Dr. Kelemen Sándorné

Vagyongazdálkodási Csoport – vagyongazdálkodási
ügyintéző

dr. Fejes Szonja

Vagyongazdálkodási Csoport - jogász

Markó Tamás

Vagyongazdálkodási csoport – vagyongazdálkodási ügyintéző

Molnár László

Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda

Protovinné Zsilinszky
Erzsébet

Titkársági Csoport – kulturális és idegenforgalmi
projektmenedzser

Társy József

Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda - irodavezető

Csontosné Kovács Mária
Ballagó Zoltán

Hiányzik:

Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda –gazdasági
ügyintéző
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda –tanügyigazgatási
ügyintéző

Dr. Palotai Zsuzsanna

Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda – irodavezető

Dr. Bánhidy Péter

Meghívott – Heves Megyei Vízmű Zrt - vezérigazgató

Szente János

Meghívott – Eger Termál Kft. – ügyvezető

Fábián Gáborné

jegyzőkönyvvezető

dr. Gyurkó Péter

képviselő tag

Szabóné Hegedűs Ilona

képviselő tag

dr. Székely Ferenc

állandó meghívott

Bodnár Pál
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 4 fő van jelen. Hiányzik 3 fő, akik közül
Szabóné Hegedűs Ilona jelezte távolmaradását. Mindenki megkapta a meghívót és az
anyagokat is. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2. napirendi pontot - amely kiosztásos
anyagként szerepelt a meghívóban – az előterjesztő visszavonja, mert még további
egyeztetések szükségesek.

Érkezett egy sürgősségi indítvány, amelynek a címe: „Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti
Központ részvételére a TÁMOP-5.2.5.B.-10/2. kódszámú pályázatán”, melyet utolsó
napirendként tárgyal majd a bizottság. Kéri szavazzanak a napirendi pontok sorrendjéről. A
bizottság egyhangúlag elfogadja a sorrendet.

Napirendek:
Előterjesztés

lőterjesztő:

1./ Előterjesztés. a Heves Megyei Vízmű Zrt átalakulásáról. (KGB, PB, JÜB.
KGY.)

Habis László
polgármester

Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
VÍZMŰ Zrt., Eger, Hadnagy u. 2.
dr. Bánhidy Péter
A híradásokban nap, mint nap szerepel a távhő, gáz, elektromos áram árának a hatóságivá
tétele. Ezekkel a híradásokkal párhuzamosan több alkalommal szerepelt a Magyar Víziközmű
Szövetség elnöke által kifejtett szövetségi álláspont. A jelenlegi helyzetnek az alapvető
problémája a négyszáz szolgáltató. Egyik dolog, hogy komplex víziközmű jelenjen meg, a
másik pedig egy egységes rendszer kidolgozása. Úgy látja, hogy történelmi jelentőségű ez a
beolvadás, amely a Dél-Borsodi Víz- és Csatornamű Kft-vel történt. A kft. tulajdonosi
közössége már négy évvel ezelőtt felmérte, hogy előbb utóbb csatlakozniuk kell. Megszületett
a döntés, remélhetőleg a második fordulóban is eredményes lesz. A térkép jól szemlélteti,
igaz nem színes, de így is jól látszik, hogy a megye határtól keletre lévő területekről van szó.
Egy olyan szolgáltatási terület jönne létre, amely teljesen egységes. Egernek a helyzete
centrálisabbá válik, mint eddig volt. Felmérték az ottani állapotokat, jó állapotú automatizált
vízművekkel rendelkeznek, megfelelő színvonalú gépparkkal.
Bodnár Pál
Lát a térképen két foltot, kérdezi, hogy azok milyen területek?
dr. Bánhidy Péter
Az egyik folt az Istenmezeje, 3 évvel ezelőtt csatlakozott. A másik Dédes, Nagyvisnyó és
Mályinka települések, ezek 1 évvel ezelőtt csatlakoztak természetesen szerződéssel, nem
beolvadással.
Szántósi Rafael
Van-e arról információ, hogy a most csatlakozni kívánó településeken milyen a fizetési
készség, hajlandóság.
dr. Bánhidy Péter
Lényegesen jobb, mint a mi területünkön.

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
108/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „. a
Heves Megyei Vízmű Zrt átalakulásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja az
alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
Döntési javaslat:
A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatokat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazást ad az Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatának képviseletében eljáró személy részére, hogy a Heves
Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30-án megtartandó közgyűlésén a következő
határozatok alapján szavazzon.
Fogadja el:
-

a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. 2009. december 31-ei vagyonleltár
alapján készült vagyonmérleg-tervezetét 716.394.- eFt mérleg főösszeggel

-

a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2009. december 31-ei vagyonleltár alapján
készült vagyonmérleg-tervezetét 5.991.538.- e Ft mérleg főösszeggel

-

az egyesülő gazdasági társaságok beolvadás utáni vagyonmérleg-tervezetét
6.707.932.- eFt mérleg főösszeggel

-

a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. és a Heves Megyei Vízmű Zrt.
egyesülésének fordulónapját 2010. szeptember 1. napjával.

-

a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft beolvadásával kapcsolatos
Egyesülési Szerződésben foglaltakat.

-

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató felhatalmazását, hogy az Egyesülési
Szerződést a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében aláírja.

-

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató megbízását, hogy a Gt. 79.§ (5)
bekezdése alapján az egyesülésről szóló döntést követő nyolc napon belül,
két egymást követő lapszámban tegye közzé közleményt a Cégközlönyben
a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. beolvadásáról a Heves Megyei
Vízmű Zrt-be.

-

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató felhatalmazását, hogy a Gt. 79.§ (4)
bekezdésére hivatkozással az egyesülési szerződés elfogadásától számított
tizenöt napon belül tájékoztassa az egyesült gazdasági társaságoknál
működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket az egyesülésről.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazást ad az Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatának képviseletében eljáró személy részére, hogy a Heves
Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30-án megtartandó közgyűlésén fogadja el a
Heves Megyei Vízmű Zrt Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:
Felelős: Habis László
Határidő: 2010. június 30.
3./ Előterjesztés az egri Török Fürdő rekonstrukcióját követő használati
megállapodásról (KGB, KGY.)

Habis László
polgármester

Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Szente János ügyvezető igazgató
Eger Termál Kft, Eger, Frank T. u. 5.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
109/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az egri
Török Fürdő rekonstrukcióját követő használati megállapodásról”szóló előterjesztést
megtárgyalta és támogatja az alábbi döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az egri Török Fürdő rekonstrukcióját
követő használati megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Habis László
Határidő: 2010. június 30.
4./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 8999/19. hrsz-ú,
Ifjúsági utcai (volt Olajbányász) Sportpálya hasznosításáról (KGB.)
Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető
Meghívott:Kasza Gábor
3300 Eger Vörösmarty u. 40.

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Lugosi Dénes
A volt Olajbányász sportpálya bérlője jelezte, hogy a jelenlegi bérleti szerződés nincs
szinkronban a bajnokság időpontjával. A mostani szerződés a bajnokság vége előtt lejár, ezért
a jövő évi bajnokság nevezési időpontjára vonatkozóan szeretné tudni, hogy a jelenlegi
feltételek mellett tudja-e üzemeltetni a telephelyet. Több ajánlata is volt, ezek közül az egyik
az volt, hogy az Önkormányzat vegye meg a felépítményeit. A másik ajánlata pedig az volt,
hogy meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ez azonban nem illeszkedik bele a városnak az
ingatlankezelési elképzeléseibe. Ezért maradt a szerződés meghosszabbítása, amelynél
szempont volt, hogy az aktuális szezonbajnokság végéig tudja üzemeltetni a telepet.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.
110/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
önkormányzat tulajdonát képező 8999/19. hrsz-ú, Ifjúság utcai (volt Olajbányász) Sportpálya
hasznosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és saját hatáskörben hozta meg az alábbi
döntést:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
az önkormányzat vagyonáról és gazdálkodásáról szóló 5/2008. (II.1.) sz. rendelet
felhatalmazása alapján:
hozzájárul az egri 8999/19. hrsz-ú, természetben Eger Ifjúság u. 9/A. szám alatt
található sportpálya Kasza és Társa Bt. részére történő bérbe adásához 2014.
június 30 napjáig, 50.000 Ft+ÁFA/év bérleti díj ellenében.
Felelős: Dr. Estefán Géza jegyző megbízásából:
Jogi és szervezési Iroda
Gazdasági Iroda Vagyongazdálkodási csoport
Határidő: 2010.08.30.
5./ Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal
előirányzatainak módosítására (KGB, PB, OB, KGY)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
111/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
„önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak módosítására” című
előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

6./ Előterjesztés önkormányzati bérlakás elidegenítéséről. (SZEB, KGB,
KGY)

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető

dr. Palotai Zsuzsanna
Emlékeztetőül elmondja, hogy ez az a lakás, amelyet az egyik bizottsági ülésen dr. Gyurkó
Péter úr megkifogásolta, hogy túlságosan kedvező feltételekkel adjuk el. Ez is azt mutatja,
hogy mennyire más az emberek értékítélete. Itt a vevő szeretne érvényesíteni egy
értékkülönbözetet a régi lakásával szemben. A tényekhez tartozik, hogy az ügyfél közölt egy
forgalmi értéket a Balassi utcai lakásra, amit semmilyen módon nem igazolt, ez 294 e Ft/m2es ár volt. Arra hivatkozott, hogy erre a házra az EVAT 2003 végéig 2,8 millió forintot
költött. Ez nyilván a 3 lakásról szólt, amiben ennek a lakásnak a teljes tetőszerkezet cseréje,
nyílászárók teljes cseréje, külső homlokzat rendbetétele szerepelt. Utána nézett az újságban
hasonló ingatlanhirdetéseknek. Például egy Balassi utcai családi ház, kerttel, mindennel
együtt 190/m2-es áron kapható. Ezek általában 80-90 m2-esek, vagy két fürdőszobásak, vagy
garázzsal rendelkeznek. Egy olyan felújított lakás, -amit az önkormányzat a Telekessyben csere lehetőségként kínált, amiben megtörtént a villany, víz, gázvezetékek teljes cseréje és
teljes belső burkolatcseréje is. A Szociális bizottság az eredeti határozat, vagyis a korábban
jóváhagyott vételár melletti értékesítést támogatta.
Bodnár Pál
Elmondja, hogy érintett az ügyben, mert a választó kerületében van ez a lakás. Híve annak,
hogy az objektív számok mondják meg a jogosságot. Előre jelzi, hogy tartózkodni fog a
szavazásnál, mert érintett a dologban. Próbálta segíteni a családot, elég bonyolult a helyzetük.
Szeretné, ha tájékoztatást kapna arról, hogy mi lesz a 3 üres lakással és a parkolóházzal.
dr. Palotai Zsuzsanna
Gyakorlatilag nincs három üres lakás ebben a házban, mert az olyan bérlők számára, akiknek
előre láthatólag átmeneti időre kell csak a lakás - vagyis nem tervezik egész életüket
önkormányzati bérlakásban leélni - azzal a kikötéssel adja oda az önkormányzat, hogy
amennyiben szükség van ezekre a lakásokra, kiköltöznek, vagyis laknak a másik két lakásban.
Bodnár Pál
Gyakorlatilag a parkolóház kérdése rejtély?
dr. Palotai Zsuzsanna
Horváthékat is tájékoztatták a parkolóházzal kapcsolatban. Azt is elmondták nekik, hogy
nincs garancia arra, hogy egy fullra felújított lakást tudnak adni a belvárosban, ha nem most
kérik a cserét, hanem mondjuk 3 vagy 5 év múlva.
Bodnár Pál
Megelégedésükre történt ez a csere?
dr. Palotai Zsuzsanna
Elfogadták a cserét és már ennek a tudatában kötötték meg a bérleti szerződést a Telekessy
utcai lakásra. Úgy tudja, hogy rövid időn belül el akarják adni ezt a Telekessy utcai lakást és
Budapestre akarnak menni. Most már őket nem az sürgeti, hogy az Önkormányzatnak
szüksége van a lakásra.

Bodnár Pál
Elfogadja a hivatal számítását és a bizottság álláspontját is, de tartózkodik a szavazásnál.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 3 igen és 1 tartózkodással
hozta meg az alábbi döntést.
112/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága az
„önkormányzati bérlakás elidegenítéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és 3 igen és 1
tartózkodással a döntési javaslat „A” változatával ért egyet és javasolja a Közgyűlésnek
elfogadásra.
Döntési javaslat:
A./ Nem támogatja Horváth Róbert és Horváth Lászlóné kérelmét, javasolja a Közgyűlés
160/2010. (IV. 29.) számú határozatának hatályában történő fenntartását, értékkülönbözet
elszámolása nélkül.
B./ Támogatja Horváth Róbert és Horváth Lászlóné kérelmét, és javasolja, hogy az
értékkülönbözet a vételárba beszámítást nyerjen. Az értékkülönbözet beszámítására a Hivatal
és az Evat Zrt. készítsen előterjesztést.
7./ Előterjesztés a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi
mutatószámainak várható alakulásáról, valamint a szükséges előirányzat
módosításokról (OB., KGB., PB., Kgy.)
Előadó:

Társy József
irodavezető

Csontosné Kovács Mária
Gazdasági ügyintéző

Csontosné Kovács Mária
Az anyagba próbálták összegyűjtetni azokat a statisztikai mutatókat, amelyek várhatóan a
következő tanévben lesznek jellemzőek. Egyértelműen lehet látni, hogy míg az óvodában a
stabilitás jelei mutatkoznak, addig az általános és középiskolákban, szakiskolákban lényeges
továbbcsökkenés tapasztalható. A kapcsolódó költségvetési intézkedések mutatói esetében
kerekítve egy 15 fős pedagógus létszámcsökkentésre tesznek javaslatot. Egy 6 és fél millió
forintos idei működési megtakarítás várható, mert sok pedagógus döntött úgy, hogy igénybe
veszi a prémiumévek programot.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, egyszerre szavazzanak a 10 db döntési javaslatra. A
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
113/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a
közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi mutatószámainak várható alakulásáról, valamint a
szükséges előirányzat módosításokról” szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja
Közgyűlés elé terjesztését.

8./ Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására
(OB., KGB., PB., JÜB., Kgy.)
Előadó:

Társy József
irodavezető

Ballagó Zoltán
Előterjesztés-készítő

Ballagó Zoltán
A korábbi döntések realizálódtak, ezért került az előterjesztés újra a bizottság elé. A másik ok
az, hogy költségvetési vonzata van. A módosítás augusztus 1-től történik.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak az 5 db döntési javaslatra egyszerre. A
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta.
114/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a
közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és
támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
9./ Javaslat a 2011.évi turisztikai nagyrendezvények támogatására
Előadó:

Orosz Lászlóné
tanácsnok

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
kulturális és idegenforgalmi projektmenedzser

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Minden évben tájékoztatni kell a bizottságot a 2011 évi turisztikai rendezvények
támogatásáról szóló javaslatról. A bizottság támogatását kéri, hogy a 48 millió forintra
előzetes kötelezettség vállalást tehessen a Közgyűlés. Ez azért fontos, mert a Nemzeti
Kulturális Alap ez irányú forrásaira szeptemberben írják ki a pályázatot. Az előkészítő
munkák érdekében van szükség az előzetes kötelezettség vállalásra, mert a pályázatot
szeptemberben írják ki. A projektgazdáknak szüksége van arra, hogy nevesítve legyenek a
támogatások
Szántósi Rafael
Van-e olyan elképzelése a szakbizottságnak, hogy bizonyos rendezvényeket duplikáljon?
Elsősorban a boros rendezvényekre gondol, amelyek sikeresek és pénzügyileg is megállják a
helyüket. Azt tapasztalja, hogy nagyon sikeres a bikavér ünnep. Számításai szerint ez
nyereséges, de csak egy van belőle. Ahhoz, hogy a nyári szezon valamilyen módon
idegenforgalmi szempontból frekventált legyen, érdemes lenne bizonyos rendezvényeket még
egyszer megismételni, akár más néven is. Van –e erre hajlandóság vagy minden jó így, ahogy
van?

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
A képviselő urak a Közgyűlésen találkoznak majd azzal a tájékoztatóval, amelyben a
fontosabb fejlesztésekről lesz szó, és amely ehhez az előterjesztéshez is szorosan kapcsolódik.
Ebben fordulat várhatóan 2012-ben lehet majd, mert a várban kerül kialakításra olyan
attrakciós helyszín, ami újabb és újabb helyszínt generál.majd.
Bodnár Pál
Érdekelné, hogy mire tervezik a források felhasználását. Kérdése, hogy 2009. évben ezekre a
rendezvényekre mennyit költött az Önkormányzat.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
45 millió forintot, a tartalék pedig 3 millió forint volt.
Bodnár Pál
Ugyanannyi 2010-ben is. Kérdezi, hogy vannak-e adatok arról, hogy mennyien vettek részt
ezeken a rendezvényeken. Javasolja, hogy a közgyűlési előterjesztés mellékletében
szerepeltessék, hogy 2009 évben milyen volt a részvétel és hány főre számít az Önkormányzat
2011-ben.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Rendben, természetesen a 2009-es évről is vannak adatok.
Bodnár Pál
A TDM és a kulturális intézmények nem lesznek versenyben egymással, nem lesz egy
harmadik pólusa is a rendezvényeknek? Most is kettő van versenyben, lesz egy harmadik is?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Gyakorlatilag az Egri Kulturális Művészeti Központ és a Művészetek Háza az Önkormányzat
számára kötelezően működtethető. Az egyik kötelező, a másik önként vállalt feladat az
Önkormányzatnak. Előfordulhatnak átfedések, de ezek színesíthetik a város kínálatát. Ezeket
a kezdeményezéseket nem érdemes meggátolni, mert azt a kreativitást, amit a szakma hoz
érdemes támogatni. Nyilván mindig meg fognak jelenni a szolgáltatói piacon új szereplők a
rendezvények területén is.
Bodnár Pál
És a TDM?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
A TDM nem, mert lényegében a Művészetek Háza szervezetbe integrálódott be, tehát ez nem
egy harmadik szervezet. A Művészetek Háza a Turisztikai Desztináció Menedzsment
Munkaszervezete. Maga a TDM lényegében a 6 tulajdonosból létrejövő tagság, amelynek a
képviselete egy társasági szerződésben rögzített. Az Evat a tulajdonosa a cégnek.
Bodnár Pál
Szántósi úrnak a megjegyzésére kérdez rá, hogy ez egy észrevétel volt, vagy pedig
módosításként hangzott el az, hogy a boros rendezvények 6 milliója mire megy el? Van-e rá
lehetőség, hogy ha jól megy valamilyen rendezvény, akkor azt a továbbiakban ne támogassuk,
hanem egyéb rendezvényeket támogassunk helyette?

Szántósi Rafael
Titkon ez lenne a szándéka. Régebben kaptak olyan táblázatot, amiben a boros rendezvények
megbontásban tartalmazták azt, hogy mire ment el a pénz. Csak észrevételként említette meg,
mert nem biztos, hogy jól emlékszik, de mintha a bikavér ünnepet is mínuszra hozták volna ki
régebben. Amennyiben igazak azok a számok, amelyeket a Hegyközség jelzett, tehát, hogy
minimum 30 ezer ember fogyaszt, és minimum ezer forintot fogyaszt, ha ezt visszaszámolják,
nem létezik, hogy mínuszos szaldót hozzon. A kérdése az, hogy ha felkarol az Önkormányzat
egy rendezvényt, és az eljut olyan szintre, hogy megáll a saját lábán, akkor ezt a pénzt át
lehetne csoportosítani egyéb rendezvényekre. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy több pénz kell.
Egyenlőre csak észrevételként fogalmazta meg.
Bodnár Pál
Akkor ne legyen benne az előterjesztésben döntési javaslat formájában?
Szántósi Rafael
Nem kell most megfogalmazni ilyet, mert Protovinné elmondta, hogy csak 2012-től
gondolkoznak ebben.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Mindenképpen kérnek türelmi időt, mert jövőre elindul a Dobó tér felújítása. Ez azt is jelenti,
hogy a bikavér ünnep, és egyéb rendezvény számára is új helyszínt kell keresni. A vár és a
Szépasszonyvölgy sem lehet rendezvények helyszíne, mert mind a két helyen beindul a
fejlesztés. A 2012-es év ebben a bizonytalanságban fog eltelni, ezért úgy gondolja, hogy
mindenképp nagy fordulat következik be a rendezvények helyszínét illetően. Ez szervezés
tekintetében sem lesz egyszerű.
Szántai Pál
Apró pici ötlet, hogy ugyanolyan borversenyeket kellene szervezni azzal a különbséggel,
hogy nem a szakma, hanem a közönség szavazna. Véleménye szerint ez jó marketingfogás
lenne.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a 7 döntési javaslatra egyszerre. A bizottság
5 igen egyhangú szavazattal támogatja az alábbi döntést.
115/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a
2011.évi turisztikai nagyrendezvények támogatására” című javaslatot megtárgyalta és
támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
10./ Előterjesztés az elmúlt hetekben Eger városban bekövetkezett pince és
partfalomlások vis maior pályázatai tárgyában (UKB, KGB, PB, Kgy.)
Előadó:

Mészáros Tamás
beruházási ügyintéző

Vendrei Mária
megbízott
irodavezető

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
116/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „az
elmúlt hetekben Eger városban bekövetkezett pince és partfalomlások vis maior pályázatai
tárgyában” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

11./ Előterjesztés Egerben, a 2010 májusában lehullott csapadék
következtében, az árvízi védekezések vis maior pályázata tárgyában
(UKB, KGB, PB, Kgy.)
Előadó:

Vendrei Mária
megbízott
irodavezető

Molnár László
útügyi ügyintéző

Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
117/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
„Egerben, a 2010 májusában lehullott csapadék következtében, az árvízi védekezések vis
maior pályázata tárgyában” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé
terjesztését.
12./ Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátásának meghosszabbításáról
(KGB, PB, KGY.)
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Szántósi Rafael
Mi történik 2011-ben?
Bodnár Pál
Új Közgyűlés lesz. Mikor jár le a banki szerződés?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Jövő év végén jár le az is.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.

118/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a
könyvvizsgálói feladatok ellátásának meghosszabbításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta
és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

Tájékoztató

Előterjesztő:

13./ Tájékoztató a 2010. május havi polgármesteri hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításáról

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Bodnár Pál
Jelzi, hogy észrevétele van az anyaghoz. Nem derült ki számára, hogy a 8/4-es soron a 4,6
millió mit takar?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2008-as pénzmaradvány kibontására került sor. A sportlétesítményeknél volt az
azbesztmentesítés és a Noszekéktól megvásárolt gépeknek a fedezete.
Bodnár Pál
Az anyagot elolvasva nem érti, hogy miért szerepel kétszer egy tétel? Konkrétan az Agria
Cigányzenekar támogatására 500 ezer forint, ami egyszer megtalálható a 3. sz. melléklet 1
táblázat 6. sorában és a 4. számú melléklet 12/8/5-ös sorában is. Ez miért van?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Azért szerepel mínusszal, mert le kellett venni az egyik címszámról és rá kellett tenni egy
másikra. A speciális támogatáson volt, és át kellett tenni a 11/13 1/3-asba, a dologiba. A
kulturálison szerepelt ez az 500 ezer forint és ki lett bontva az EKMK-hoz. Az egyik a kultúra
magyar városa címmel összegfüggő színházi előadás és ennek a fedezete volt. A másik az
EKMK-nak volt a rendezvénye, és mint dologi kiadás került kifizetésre.
Bodnár Pál
Javasolja, hogy szerepeljen zárójelben a tételeknél, hogy konkrétan mit takar, mert az sokat
segítene az eligazodásban.
Szántósi Rafael
Szerinte abból az aspektusból veti fel a Tanácsnok úr ezeket az észrevételeket, hogy a civil
szervezeteknek a 20-40 ezer Ft-os támogatás is közgyűlési döntést igényel. Itt pedig
gyakorlatilag 1 millió forint kimegy úgy, hogy nem dönt a Közgyűlés róla.
Bodnár Pál
Ez további problémát vet fel, mert a költségvetés részeként szereplő Városháza személyi
jellegű kiadása, ami 1 milliárd forint mindössze egy-két sorban szerepel. Ugyanakkor van
olyan például 40. 000 forintos tétel, ami több soron is ki van fejtve.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A városházának a személyi jellegű kiadásait mindig kötelező részletesen kibontva a
költségvetés mellékletében szerepeltetni..
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
119/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a 2010.
május havi polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról” szóló
tájékoztatást megtárgyalta és támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
1. sz. sürgősségi indítvány
Javaslat az Egri Kulturális és Művészeti Központ részvételére a TÁMOP- 5.25.B-10/2
kódszámú pályázatán
Előterjesztő: Társy József
Társy József
Módosult a pályázat benyújtásának időpontja, ezért kellett sürgősségi indítványként behozni
az előterjesztést. Saját fedezetet nem igényel, 25 %-ot előlegként le lehet hívni, a tevékenység
együttese illeszkedik az EKMK jelenlegi feladat együttesébe. Kéri a bizottságot támogassa az
előterjesztés Közgyűlési elé terjesztését.
Bodnár Pál
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
120/2010. (VI.15.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága „a
közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi mutatószámainak várható alakulásáról, valamint a
szükséges előirányzat módosításokról szóló előterjesztést megtárgyalta és támogatja
Közgyűlés elé terjesztését.
Bodnár Pál
Az ülést bezárja.
k.m.f.
Eger, 2010. június 15.
Bodnár Pál
tanácsnok

Fábián Gáborné
jegyzőkönyvvezető

