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Iktatószám:

56186-1/2010. Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
56238-1/2010. Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda
Jegyzőkönyv

Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2010. október 26-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) I. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Csákvári Antal elnök
Lombeczki Gábor képviselő tag
Bognár Ignác képviselő tag
Martonné Adler Ildikó képviselő tag
Bodnár Gábor szakértő
Aranyosi Gábor szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Balázs Éva lakásügyi előadó
Bozsóné Pelle Ibolya előadó
Zakarné Tóth Brigitta előadó
Farkas Judit jkv-vezető
Csákvári Antal a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte az első ülésen megjelenteket. Bemutatkozott
az elnök, az irodavezetők illetve a képviselők, a szakértők, és az előadók.
Dr. Palotai Zsuzsanna bemutatta az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda munkáját,
feladatait, felelőseit.
Az elnök megkérdezte, hogy a kiküldött napirendekhez képest van-e kiegészítés, módosítás?
Egy sürgősségi indítvánnyal szeretnék kibővíteni a napirendet az Egri Vízilabda Klub rendkívüli
működési támogatásával kapcsolatban.
Csákvári Antal:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a sürgősségi indítványról. Megállapítja, hogy a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja azt.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a teljes napirendről. Megállapítja, hogy a bizottság 7
egyhangú igen szavazattal elfogadja a teljes napirendet.
1.napirend
Előterjesztés az Egri Vízilabda Klub rendkívüli működési támogatásáról
Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Hegedüs Gábor
Csákvári Antal
Egyértelmű a feladat, el kell dönteni, hogy tudják-e támogatni az előterjesztést, amelyben az szerepel,
hogy 9 millió Ft működési célú támogatást az Eger Város Önkormányzat a ZF Eger Vízilabda Klub
részére. A nemzetközi mérkőzések miatt megnövekedtek a kiadások, 20 millió Ft plusz költség
jelentkezik a kupa versenyek miatt és ebből vállalna át egy részt az önkormányzat.
Ballagó Zoltán
Ennek a 9 millió Ft támogatásnak a fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll megfelelő címszám
alatt. Javasolja és kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák az előterjesztés közgyűlési tárgyalását és a
döntési javaslatban foglaltakat.
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Martonné Adler Ildikó
Sportturizmus szempontjából mindenképp a város jó hírét fogja emelni. Alapvetően marketing fogása
is van, mindenképp javasolja az előterjesztés elfogadását.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangúlag
támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
1/2010. (10.26.) sz. HEB. döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Vízilabda Klub részére 9 millió Ft összegű
működési célú támogatást nyújt, a VII. fejezet 25. címszám önkormányzati feladatellátás
tartalékának terhére.
Felelős: a jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2010. november 15.
2 napirend
Javaslat kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatására
Előterjesztő: Ballagó Zoltán
Előadó: Hegedüs Gábor
Csákvári Antal
56.250 Ft bruttó összeggel tudnak egyszeri tanulmányi támogatást adni azoknak a fiataloknak, akik
szép eredményeket értek el. Sokan vannak, akik már nem szerepelnek a javasoltak listáján, de csak
500.000 Ft keret van, amit szét lehet osztani.
Ballagó Zoltán
Nem volt könnyű azt a nyolc embert kiválasztani. Összesen 16 pályázó volt, mindegyiküket lehetne
valamilyen szinten támogatni, de a források korlátozottak és csak 8 fő támogatására van lehetőség. Az
eredményeik alapján ők azok, akik leginkább megérdemlik ezt a támogatást. Kéri a bizottság tagjait,
hogy támogassák határozati javaslatot.
Bognár Ignác
Az a tapasztalata, hogy az iroda által előkészített anyagot mindig megszavazza a bizottság. Elmondta,
hogy ő több alkalommal is ellene szavazott, de ez semmit sem ért. Véleménye szerint, ha azt a 15
nevet a bizottság tagjainak kellett volna megosztania, nem ez a nyolc név jött volna ki. Sértő a két
floorballos lánynak az este, ugyanazzal a teljesítménnyel egyikük kap 56.000 Ft-ot, a másikuk pedig
semmit.
Gledura Benjamin Eger jelenlegi és jövőbeli büszkesége, nála kétszeres szorzót kellett volna
alkalmazni. Az iroda jól végezte a munkáját, de Ő nem így osztotta volna fel. Attól fél, hogy a
bizottság úgy fog működni, hogy amit az iroda előkészít, az mindig át is fog menni. Ez a lista szerinte
egy orosz-rulett.
Bodnár Gábor
Büszke arra, hogy egy olyan városban lakik, ahol fontos a sport, a diák- és felnőtt sport támogatása.
Ha ezen az összegen 8 gyerek osztozhat, akkor most nem tudnak rendeletet változtatni.
Mind a 16 gyerek, aki beadta a pályázatát valamilyen szempontból egyforma, és lehetne őket
egymáshoz hasonlítani.
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A két floorballos lányt személyesen is ismeri, mert a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói voltak.
Simon Alexandra az Oktatási Bizottság I-es csapat legjobbja volt, Karácsony Liza is jó játékos, de
nem a „hátán viszi” a csapatot. Ezeket a dolgokat jobban tudja Hegedűs Gábor és az Irodavezető Úr,
mert ők konzultálnak a testnevelő tanárokkal. Úgy gondolja érdemes a bizottságnak elfogadnia az
előterjesztést, az iroda részéről egy teljesen korrekt előterjesztés.
Ballagó Zoltán
Az Ifjúság és Sportbizottság augusztusban hozott egy döntést, mely értelmében egyenlő arányban kell
a rendelkezésre álló összeget felosztani. A javaslat ennek megfelelően készült. Nagyon nehéz volt ezt
a javaslatot tenni, mert 16 kiváló eredményt elért tanulóról van szó. A konzultációk a testnevelő
tanárokkal valóban megtörténtek. Az irodának fel kell vállalni egy szakmai javaslatot és a bizottság elé
terjeszteni. A bizottság tagjai megkapták ezt az anyagot és van lehetőségük módosító javaslatot tenni.
Hegedűs Gábor
Ennek az előzménye, hogy pályázatot adnak be a gyerekek, ahol fel vannak sorolva a hazai,
nemzetközi, diák olimpiai eredmények. Van olyan, hogy azonos sportágban a testnevelő tanár vagy az
edző különbséget tesz. Egy intézményből, ha öt fő pályázatát küldték be, akkor rangsorolták. Nagyon
nehéz a sportot a sporttal összehasonlítani, ha más sportágat űznek. Sok szempontot figyelembe
vesznek, a kiírásban is szerepel, hogy egri tanuló, egri iskolába járó, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkező, megvannak a kritériumok. Ebben a nyolc főben van olyan 2-3 fő, akiket már más helyeken
is jutalmaztak. Pár évvel ezelőtt sikerült elérni, hogy külön címsoron szerepeljen ez az 500.000 Ft,
ahol a tanulmányi eredmény nem számít, elsősorban sporteredményeket vesznek figyelembe.
Nagy Árpád
Érdemes lenne a döntés előkészítést szélesíteni. Minden sportágban működnek honlapok, ahol
valamennyi eredmény kontrollálható, hogy az előterjesztésben foglalt eredmények valósak-e. A
szakszövetségektől és az egyesületektől is lehet információt kérni.
Szeretné felajánlani a segítségét, hogy az előzőekben elmondottakból szívesen vállal át feladatot az
információgyűjtés terén.
Kovács Géza
Örül annak, hogy van ilyen támogatás és egyetért a nyolc előterjesztett névvel.
Eger iskolaváros és büszkének kell lenni az intézményekre ezen a területen is. Ez a 16 fő mindenképp
nagy bizakodásra ad okot, tavaly 14 jelentkező volt. Ilyen létszámmal kevés város büszkélkedhet, pl.:
Debrecen, Nyíregyháza.
Bognár Ignác
Szeretné tudni, hogy Kripkó Ádámnak mi a bűne, hogy nem kap támogatást.
Csákvári Antal
Nincsen bűne.
Kékesi László
Gledura Benjáminról tudni lehet, hogy az év tehetsége volt, amerikai szinten is. A Kemény Ferenc
Általános Iskola két úszót terjesztett elő, Holló Balázst és Kripkó Ádámot.
Két hasonló képességű fiú, egy úszócsapatban úsztak, mindketten országos bajnokok voltak. A 2010es év versenyzéseit tekintve Holló Balázs sokkal eredményesebb volt. Helyes döntés, hogy ő kapja
meg a támogatást, mindamellett, hogy mindkettejüknek kiváló eredményei vannak.
Hegedűs Gábor
Holló Balázsnak sokkal több eredménye van és jobbak, mint a másik fiúé, attól függetlenül, hogy Ő is
magyar bajnok.
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Csákvári Antal
Nehéz döntést hozni, 16 fiatalemberről van szó és mindannyian szépen teljesítettek, de csak nyolcat
lehet közülük választani. Az összeget el lehet aprózni, hogy még többen kapjanak belőle, de az 56.250
Ft is, amit kapnak fejenként , bruttó összeg, ami után még adózniuk kell. Ez sem egy nagy összeg,
inkább jelzés értékű a család és a sportoló számára, hogy Eger Város Önkormányzata odafigyel és
értékeli azt, amit tesz. Ezt az összeget már nem érdemes tovább aprózni, inkább meg kellene emelni.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, 1 nem
szavazattal támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
2/2010. (10.26.) sz. HEB. döntés
A Bizottság saját hatáskörben az alábbi döntést hozta:
Ssz.
1.
2.
3.

Név
Berecz Bettina
Rudinszky Ádám
Vályi Fanni

Sportág
akrobatikus rock and roll
cselgáncs
vízilabda

4.

Nagy Bendegúz

röplabda

5.
6.
7.
8.

Simon Zsófia
Holló Balázs
Váradi Enikő
Gledura Benjamin

floorball
úszás
tájfutó
sakk, úszás

Iskola
Neumann J. Középiskola
Dobó István Gimnázium
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola
Eszterházy Károly Főiskola
Gyakorlóiskolája
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola
Gárdonyi Géza Ciszt. Gimnázium
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola

A tanulók egyszeri tanulmányi támogatásának bruttó összege: 56.250,- Ft/fő.
Fedezete: kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatása II/15/3/2/1 címen

Határidő: 2010. december 15.
Felelős:
Dr. Estefán Géza jegyző
Megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Ballagó Zoltán irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
3. napirend
Javaslat intézményvezető határozott időre szóló igazgatói megbízás alóli felmentésére.
Előterjesztő: Ballagó Zoltán
Előadó: Pásztor Gyula
Csákvári Antal
Rázsi Botond alpolgármester úr kérte felmentését az igazgatói kinevezése alól arra az időszakra, amíg
Eger város egyik alpolgármestere.
Bodnár Gábor
Örömmel látja, hogy egy intézményvezető is ilyen magas posztra állhat és bizakodik, hogy
kellőképpen képviselve lesz Eger város közoktatása a személye által is.
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Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú
szavazattal támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
3/2010. (10.26.) sz. HEB. döntés
A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10. § (1)
b) bekezdése alapján:
Rázsi Botond eddigi igazgatót saját kérésére felmenti 2010. október 14-től a Pásztorvölgyi
Általános Iskola és Gimnázium vezetői teendőinek ellátása alól.
Felelős: Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirend
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) sz. rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Palotai Zsuzsanna
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy mindig tanulnak valami újat az előző évek ösztöndíj pályázataiból. Különféle
változtatásokra tett javaslatot. A többletköltségeket kellene számba venni, egy család összes
jövedelmét összeadni, a szociális rászorultságot figyelembe venni és így kapnák meg az egy
fogyasztási egységre számított összeget.
A pontszámításos lista alapján a tavalyi évben kb. 100 tanuló részesülhetett ebben a támogatásban.
Az idei évben havonta 5.000 Ft.-ot az önkormányzat ad, a másik 5.000 Ft.-ot az állam adja
ösztöndíjként 10 hónapon keresztül a hallgatónak.
Van lehetőség arra is, hogy megyei keretből még kiegészítést kapjanak a tanulók.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, ezért kéri a bizottságot, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a
bizottság 7 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:
4/2010 (X. 26.) sz. döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) sz. rendelet módosítás Közgyűlés
elé terjesztését.

6
5. napirend
Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére
Előterjesztő: Dr. Palotai Zsuzsanna
Előadó: Zakarné Tóth Brigitta
Dr. Palotai Zsuzsanna
Jelenleg kb. 92 db önkormányzati bérlakás van. A rászorulók pillanatnyi helyzete alapján vannak
kiadva ezek a lakások. Költségelvű lakások is vannak 500Ft.-/áfa áron.
Az intézményeknek is lehetősége van a bérlőkijelölési jog megszerzésére. Ilyen pl. a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság. A „háromszori bérlőkiválasztási jogot” a rendőrség kihasználta, az így
megüresedett lakást pedig visszaadja az önkormányzatnak.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, ezért kéri a bizottságot, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a
bizottság 7 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:
5/2010 (X. 26.) sz. döntés
A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza meg:
A Közgyűlés megállapítja, hogy a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság „háromszori
bérlőkiválasztási joga” az Eger, Mátyás kir. u. 70. IV/2. szám alatti lakás vonatkozásában –
a feltétel bekövetkezése miatt – megszűnt.

kmf
Farkas Judit
jegyzőkönyvvezető

Csákvári Antal
tanácsnok

7

