Iktatószám: 11019-15/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011.
szeptember 29-én a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt
ülésén elhangzottakról.
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Meghívottak:

Hiányzik:

Csathó Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent alpolgármestert, a bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit,
a meghívott vendégeket. A bizottság határozatképes, mivel 5 fő jelen van.
1./Előterjesztés „az „art” mozi-hálózat digitális
támogatására” kiírt pályázaton történő részvételről
Előadó: Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási csoportvezető

fejlesztésének

Habis László
polgármester

Kiss Lajos
A digitális átállás olyan mértékben felgyorsult, hogy szükség van erre a műszaki váltásra.
Augusztusban megjelent egy pályázati lehetőség, amely lehetővé tenné, hogy jelentős
műszaki tartalmat, viszonylag csekély 25 %-os önrész mellett meg lehetne valósítani. Ennek
nagy jelentősége van. A teljes beruházás költsége az első fordulóban, amely lényegében a
digitális vetítőgép beszerzését jelentené 16 millió körül lenne. Ezt a pályázati forrást a 100
milliós keretből a 12 millió 500 ezer forint pályázati támogatási összegen felül kb. 4 milliós
önrészt igényel. A pályázatnak lesz egy folytatása.
Lényegében az anyagban szerepel, hogy az önrész 4.420.000 Ft., ezt technikailag úgy
bonyolítanák le, hogy a cégnek olyan tagi kölcsöne van, aminek a visszafizetési határideje
2013. december 31-e, az önerő biztosításához a cég átutalja ebből a tagi kölcsönből az
összeget, amit tulajdonképpen az Önkormányzat visszafinanszíroz ebbe a beruházásba, mint
pályázó. Amennyiben nyertes pályázat esetén a beruházás megtörténik és az ÁFÁ-t is
visszaigényli a cég, konzorciumi szerződéssel a berendezés átadásra kerül az Agria Film Kftnek, mint használónak. Az Áfát-t pedig 2011. december 31-ig visszafizeti a cég az
önkormányzatnak.
Szűcs Tamás
Jelzi, hogy egy technikai módosítás szükséges, az 1-es határozati javaslat 4-es pontja át kerül
a 2-es határozati javaslat 1-es pontjaként – ez a visszaigényelhető általános forgalmi adóról
szól.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Kiegészíti azzal, hogy a 2-es határozati javaslat száma 3-asra módosulna. Azért kell a 4-es
pontot külön a 2-es számú határozati javaslatba tenni, hogy e miatt nehogy kevesebb
támogatást kapjanak. Az önkormányzat a minimális 25 %-os önerőt biztosítja, és az áfá-ról a
következő határozati pontban írnának.
Tóth István
Az ügyvezető úr említette, hogy december 31-e, ez melyik évre vonatkozik:
Kiss Lajos
2011. december 31.
Tóth István
A határozati javaslatban nem lát ilyet leírva.
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Kiss Lajos
A pályázati kiírásban arról van szó, hogy sikeres pályázat esetén 2011-ben a pénz átutalása
megtörténik, tehát ebben az esetben a beruházást 2012-re szeretnék befejezni, mert csak
ezután tudják az áfá-t visszaigényelni.
Csathó Csaba
Képviselő úr azt kérdezte, hogy kell-e az időpontnak szerepelnie a határozati javaslatban?
Szűcs Tamás
Ekkora összegű áfa forgalmi adó kiutalásánál valószínű, hogy az állami adóhatóság
ellenőrzést fog végezni.
Kiss Lajos
Javasolja, hogy amikor megvalósul az áfa visszaigénylés attól számított 8 napon belül.
Szűcs Tamás
Miután az adóhatóság visszafizette a forgalmi adót, azt követően 8 napon belül.
Csathó Csaba
További hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
393/2011. (IX.29.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja „az „art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatására” kiírt pályázaton történő
részvételről” szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

2./Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező egri 4943/1. hrsz-ú
ingatlan hasznosításáról
Előadó:

Dr. Kovács Luca
jegyző

Korsós Lajosné
EVAT Zrt. Vagyonkezelési divízióvezető

Korsós Lajosné
Az előterjesztésben részletesen kifejtésre került, hogy miért kell megosztani az
üzlethelyiséget. Amennyiben a pályázat sikeres lesz és a Támogatási szerződés aláírásra kerül,
hasznosítási feltételeket behozzák majd bizottság elé. A fenn maradó rész liciten való
értékesítésének feltételeit. Feltételezi, hogy a pályázathoz szükséges becsatolni egy bérleti
szerződést a Művészetek Házának, hogy a TDM milyen feltételekkel fogja mindezt használni.
Csathó Csaba
Kérdezi, hogy mennyire függ össze ez az előterjesztés a TDM pályázattal kapcsolatos
előterjesztéssel.
Dancsók Ágnes
Összefügg, mert a pályázatnak része.
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Korsós Lajosné
A pályázat nem csak a bővítésről szól, hanem a felújítási és karbantartási költségeket is el
lehet számolni. A bővítéssel van egy felújítás is, ami alól a Művészetek Háza mentesül.
Sós István
Mennyire marad piacképes a fennmaradó rész?
Korsós Lajosné
Marad egy közel 40 m2-es helyiség, amit ki tudnak adni, akár irodának vagy kisebb üzletnek.
Sós István
Kapott egy levelet. az Eger Travel Utazási Irodától, amelyben benyújtotta igényét arra
vonatkozóan, hogy szeretné bérbe venni ezt a helyiséget. Majd továbbítani fogja.
Korsós Lajosné
Az EVAT Zrt. is kapott ebből a levélből, már válaszoltak is rá. Hiszen az a Szilágyi László a
társtulajdonos abban az utazási irodában, akivel felmondták a szerződést egy nagy összegű
tartozás miatt. A vállalkozásra elszámolási eljárást is elindították.
Sós István
Kér a levélből egy másolatot, mert szeretné megválaszolni a levelet.
Korsós Lajosné
Rendben.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük.
Pál György
Technikai kérdése van, mert a határozati javaslatban az szerepel, hogy a Művészetek Háza Kft
részére használatba kerül 64 m2. Ez mit jelent? Ingyen vagy bérleti díj fejében vagy Áfa-t kell
fizetnie?
Korsós Lajosné
Ezért mondta azt, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor mindenképpen kötni kell
majd bérleti szerződést és meg kell állapítani a bérleti díjat. Olyan, hogy ingyenes bérbeadás
már nem létezik. Jelenleg is a TDM szervezet által használt ingatlanra bérleti szerződésben
meg van határozva egy bérleti díj és annak az ÁFA-ját fizeti meg az Önkormányzat részére.
Feltételezzük, hogy ezzel a bővített területtel is ugyanez a konstrukció követhető. Jelzi, hogy
azért nem tudnak külön helyrajzi számot meghatározni, mert az egész épületnek, Civil háznak
egy helyrajzi száma van és ez van megosztva.
Csathó Csaba
Mivel összefügg a két előterjesztés, ezért kéri a TDM Szervezet részéről megjelent Dancsók
Ágnest, hogy ismertesse a pályázat lényegét.
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Dancsók Ágnes
2009-ben beadásra került egy ilyen jellegű pályázat, amelynek célja a TDM szervezetnek a
létrehozása volt. A pályázat aláírása megtörtént 2010. májusában, ettől az időponttól indult a
projekt. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt szakmai, működési forrás biztosítására.
Újabb pályázat is kiírásra került, amelynek célja tovább fejleszteni a TDM szervezetet. Olyan
feladatokat fognak megvalósítani ebből az elnyerendő támogatási összegből, amelyet
önerőből nem tudnak végrehajtani, illetve olyan területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak sajnos a hasonló desztinációktól elmaradt Egerben a turisztika fejlődése. Alapvető feladatok
ellása közé tartozik a turisztikai marketing feladatok ellátása, Idetartozik az „élő belváros”
program (rendezvényszervezés, animáció). Tervek között szerepelnek különböző
eszközbeszerzések – turisztikai táblarendszer -, mobilinformáció rendszer kidolgozása,
különböző képzési programok a TDM tagság és a munkaszervezet részére. Reméli, hogy
mindez azt eredményezi, hogy a vendégek több éjszakát töltenek majd a városban.
Hiánypótlásként kell egy nyilatkozatot tenni, - a határozati javaslatban – amelyben az
önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakára az állami
hozzájárulással megnövelt IFA 20 %-át a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzat
hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves költségvetésének arányában minimum 40 %.
Csathó Csaba
Szeretné, ha kifejtené, hogy mit takar a TDM szervezet és milyen eredményeket tud
felmutatni megalakulása óta.
Dancsók Ágnes
Alapvetően a TDM szervezet végzi a város turisztikai marketing feladatait. Ezen a területen
nagy eredményeket értek el. Ezt a feladatot korábban a Polgármesteri Hivatal és a Turinform
Iroda látta el. Eredmény szintén, hogy emelkedett a városban töltött vendégéjszakák száma. A
turisztikai város marketing fejlesztésével olyan irányba tudják terelni a város turisztikai életét,
amely mindenképpen előrelépés.
Csathó Csaba
Melyik akciót tartja a legsikeresebbnek városmarketingben?
Dancsók Ágnes
Sok apró elemből áll jelenleg ez a fajta tevékenysége. Igazából ennek az évnek a második
negyedévétől tudták szervezeti formában végezni ezt a tevékenységet. A legsikeresebb része
az, hogy olyan turisztikai szolgáltatásokat tudnak fejleszteni, amely valóban előrelépést jelent
majd a 2012-es évtől.
Csathó Csaba
Eddig nem sikerült fejleszteni?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Szakmai előkészítő társként elmondja, hogy két fogalmat kell jól elkülöníteni, a TDM és a
TDM munkaszervezetét. A TDM munkaszervezet akkor lesz sikeres, hogy ha a TDM sikeres.
A TDM akkor sikeres, ha a tagok együttműködnek. Ez azért lényeges, mert a TDM
munkaszervezet – a határozati javaslatokból is jól látható - alapvetően az önkormányzati
hozzájárulás nélkül igazából nem tudna működni. Ennek a projektnek a sikeressége -nem
véletlen az 5 éves fenntartás - ,mert ez akkor mérhető, ha a tagok felismerik, hogy az
együttműködésnek van létjogosultsága. Ha ezt felismerik, akkor nyilvánvaló, hogy azt a fajta
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anyagi hozzájárulást is megteszik, ami lehetőség szerint átbillentik ezt a támogatási arányt. Ez
lenne a cél, hogy ne az önkormányzati támogatásokból legyen egy élő, hatékony TDM tagság,
hanem a saját maguk jól felismert érdekei alapján finanszíroznák ezeket a
munkaszervezeteket, amik ezeket az aktivitásokat tudja ösztönözni.
Csathó Csaba
A vendéglátókat hallva más vélemények is elhangzanak. Ha két év alatt ez nem sikerült,
akkor mi az az erő, képesség, ami tudja ezt a csoportot koordinálni? Van erre reális esély az
önkormányzat részéről? Adva vannak bizonyos pénzek, a TDM próbálja ezt a szervezetet
működtetni, a pénzekből bizonyos esetekben valamilyen konkrét dolgot is megvalósít. Mi
tartozik a TDM-hez?
Dancsók Ágnes
Például a turisztikai vásárokon való megjelenések, a Turinformiroda működtetése,
szolgáltatási jogok fejlesztése. Most jönnek létre az első szolgáltatási szerződések, amelyek
olyan komplex turisztikai szolgáltatás csomagok lesznek, amelyek valóban piacképesek.
Csathó Csaba
Mit takar ez, benne van 5 vendéglátós?
Dancsók Ágnes
Ezek a csomagok tartalmaznak szállást, program lehetőségeket, borkóstolási lehetőséget,
városnézést különböző kombinácókban. A szállodáknak eddig is voltak házon belül hasonló
csomagjai, alapvető cél, hogy ezeket a cégeket városon belül bevonják.
Ifj. Herman István
Lehet-e tudni, hogy ki a cél közönség, van-e ilyen felmérés? Ki az, aki felé szolgáltatni
kívánnak?
Dancsók Ágnes
Természetesen készültek ilyen jellegű felmérések, illetve készülnek. Jelenleg a különböző
szolgáltatások kapcsán határozták meg a célcsoportokat, hogy kinek mit kommunikálnak
milyen időszakban, hogy hatékonyan tudjanak működni.
Ifj. Herman István
A válaszból nem derült ki teljesen, hogy milyen időszakra, milyen programokra, kik a
célközönség.
Dancsók Ágnes
Részben folyamatban van még a felmérés, de általában középkorú családosok érkeznek
Egerbe, a borral kapcsolatos termékeket nem feltétlenül nekik kell kommunikálni.
Természetesen a szabadidős programokat igen. Van egy gyógy rekreációs csomag terv,
amelyet idősebb korosztálynak külföldre is tudnak kommunikálni.
Ifj. Herman István
Kérdezi, hogy konkrétan mennyit nőt az Egerben töltött vendégéjszakák száma, mert
régebben másfél nap szerepelt a statisztikákban.
Dancsók Ágnes
Az itt tartózkodás időtartama 2,1 körül van.
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Pál György
Kérdezi, hogy miért jöjjön Egerbe valaki, miről híres most Eger, mert amilyen területek fel
vannak sorolva mindenben lehagyták már Egert. Szerinte ki kellene találni, hogy mit tud mást
nyújtani Eger és össze kellene hangolni a nagyrendezvényekkel is.
Tisztázni szeretné, hogy jól tudja-e, hogy a Művészetek Háza a munkaszervezet, és mi maga a
TDM?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
A tagság. Önkormányzat, EVAT Zrt., Szépasszonyvölgyi Egyesület, Agria Játékok, és a
különböző egyesületek.
Pál György
Mit takarnak az egyesületek?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
A munkaszervezet a kft, a TDM tulajdonosi kör.
Pál György
De mi a kerete?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Eladta az önkormányzat a Művészetek Háza-nak.
Pál György
Kifogásolja, hogy döntés előtt negyedórával jelenik meg ilyen anyag. 2009-ben a TDM
megalakulásánál, ha jól emlékszik két álláspont ütközött, az egyik, hogy kft és akkor
tulajdonosok. Tanácsnok úr is utalt rá, hogy nehezen cserélődnek a tulajdonosok. Jól érti,
hogy ha valaki le akar mondani, akkor a tulajdonrészről lemond, ha pedig be akar lépni,
valamelyik egyesültbe kell belépnie?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Ha valamilyen egyesület tagja lesz, vagy közvetlen vagy közvetett.
Pál György
Ha valaki megvesz egy éttermet a főutcán és azt mondja, hogy csináljunk valami jó dolgot,
hogyan tud ráhatással lenni a TDM működésre, hogy segítse.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Tulajdonképpen az Eger Idegenforgalmáért Egyesület tömöríti a vendéglátósakat.
Gyakorlatilag az elnökségen keresztül az EVAT Zrt. tudja érvényesíteni, és az elnökség, mint
tag, mint tulajdonos azon a taggyűlésen, ahol ilyen típusú határozatokat hoznak szavazatával
képviseli a saját egyesületének a tagságát.
A kérdés mögötti nehézkesség kifejtését érti, de azt kell látni a tisztelt bizottságnak, hogy
önmagában a TDM szervezet formációját is azoknak a tagoknak kellett volna létrehozni, akik
közvetlenül érdekeltek az idegenforgalom működtetésében. Ez hosszú két éves folyamat
eredménye volt, hogy a szándék meg volt Egerben, hogy legyen egy TDM munkaszervezet,
de hogy annak ki legyen az üzemeltetője nem tudott alulról jövő módon kikristályosodni a
tagok részéről. Hosszas viták mentek arról, hogy az Eger Idegenforgalmáért Egyesület, amely
önmagában a TDM munkaszervezettel és tagsággal együtt, vagy milyen forma legyen, nem
tudták a vállalkozók eldönteni. Nyomás jött az önkormányzat felé, hogy akkor az
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önkormányzat hozzon létre valamilyen formációt arra, hogy legyen a városban TDM. Úgy
mond az önkormányzat elszenvedője annak a vállakozói tehetetlenségnek – értsék ezt jól –
hogy nem tudott alulról jövő módon létrejönni egy ilyen munkaszervezet, vagy ilyen tagság.
Nem úgy, mint a Dunántúlon, ahol valóban egyesületi tagokként működik a TDM.
Pál György
Magát a működést kellene átgondolni, mert az önkormányzat most azt mondja, hogy
rászakadt ez a feladat és azok a tagok, akiknek kellene ezt az egészet generálni pedig azt
mondják, hogy nincs ráhatásuk erre az egészre, mert az önkormányzat csinálja. Ki kell akkor
találni, hogy mi lenne jó.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Az a kényszere az önkormányzatnak, hogy az első és a második pályázati kiírás is elvárja,
hogy az önkormányzat legyen a legnagyobb szerepvállaló. Most is látszik, hogy 40 %-os
kötelezettségvállalást ír elő, az első fordulóban 60 %-os kötelezettségvállalást kért a pályázat
kiíró. Azzal a feltétellel, hogy amennyiben kiderül, hogy ez a konstrukció nem jó, és esetleg
valamilyen visszarendeződés van 100 %-ig vállalja az önkormányzat a működtetést. Ezt írták
alá, mert egyébként nem jött volna létre az egész működés. Elég gyenge az együttműködési
hajlandóság a vállalkozói körök között.
Csathó Csaba
Tudja-e az önkormányzat megfelelő integráló módon kezelni ezt a szerepet? Milyen lépéseket
tesznek ezért? Mi az az integrációs érték, amire azt mondja a vállalkozó, hogy idejön?
Dajcsók Ágnes
A kommunikációt, nem is a TDM munkaszervezet és a TDM tagok között, hanem egy
szemléletformálásra van szükség, ami a vállalkozókat illeti. Ennek az együttműködésnek a
fellendítéséért tesznek.
Csathó Csaba
Részt vett egy TDM ülésen, ahol nem volt vállalkozók részéről senki jelen, csak egy-két
szakértő.
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Ez a működés nehézsége, mert tulajdonképpen klasszikus formáció szerint egy végrehajtó
szervezet. Elhangzott, hogy hogyan működteti ezt a folyamatot. Elvileg nem neki kellene
működtetni, hanem a tagságnak a döntését végrehajtani. Amit tudnak tenni az ügy érdekében
az, hogy a nonprofit gazdasági társaság lényegében a társasági törvény szabálya szerint
működik. Évente kétszer van hivatalos taggyűlés, folyamatosan zajlanak azok az informális
megbeszélések a legkülönbözőbb vállalkozó körökkel, ami nem azt jelenti, hogy kivárják,
hogy mikor van taggyűlés, hanem folyamatosan, amikor van egy aktuális téma, turisztikai
csomagokkal kapcsolatos szezon értékelés, akkor folyamatosan egyeztetnek. Külön-külön a
tagokkal is folyamatos a párbeszéd. Az önkormányzattal van kapcsolata, a Szépasszonyvölgyi
Egyesülettel külön megbeszéléseket folytat az Eger Idegenforgalmáért Egyesület ülésein ott
van. Ez a fajta integrációs szerep, hogy párbeszédet folytatnak, és próbálják beemelni a
különböző egyesületek igényeit, munkatervekbe, fejlesztési, képzési tervekbe. Ez a napi
munkájuk.
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Csathó Csaba
Szerinte nem a pénzosztásról kell beszélni ilyenkor, hanem arról, hogy én mit teszek hozzá?
Volt-e olyan, hogy valaki azt mondta, hogy én, mint vállalkozó hozzáteszek egy ötlethez
Megvalósult ilyen?
Dancsók Ágnes
Vannak most már ilyen kezdeményezések. Tulajdonképpen folyamatosan egyeztetnek,
nagyon sok építő jellegű javaslat felmerül
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Szeretne egy konkrétumot mondani. A Szépasszonyvölgyi Egyesület kezdeményezésére
indult be a Szépasszonyvölgyi borverseny a hozzákapcsolódó rendezvények. Az
Idegenforgalmi Egyesületnek a belvárosi alkalmi idegenvezetések. A belvárosi kereskedők
aktivitása beindult. Más kérdés, hogy az önkormányzattól kérnek a rendezvényre pénzt, tag a
tagtól. Ez is egy érdekes dolog. Úgy gondolja, hogy egy 5 éven belül nehéz lesz eredményt
felmutatni.
Csathó Csaba
Van értelme?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Rövid volt az idő. Más mentalitás jellemző, mert nem véletlenül említette a belvárosi
kereskedőket. Tiszteletre méltó a kirakatverseny, de amíg a kereskedők úgy gondolják, hogy a
kirakatversenyt nem maguk finanszírozzák meg, hanem az önkormányzatok, addig erről nem
tudunk beszélni. Tehát szemléletmódot kellene változtatni.
Ifj. Herman István
Hogy néz ki a szavazati arány a TDM-nek, vagyis az önkormányzatnak hány szavazata van és
az egyébnek mennyi?
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Mindenkinek egy.
Ifj. Herman István
Akkor ebből a szempontból, ahhoz, hogy érvényesítsék az akaratukat, nekik is ott kellene
lenni.
Csathó Csaba
Nem tudjuk megakadályozni a pályázatot. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot nem a
szakmai dolgok érdeklik első sorban, hanem a megtérülés és az, hogy valóban volt ennek a
pénznek értelme.
Mennyi program valósult meg. Legyen terv, hogy ebben az évben ennyi lesz.
Dancsók Ágnes
Igen, ezeket folyamatosan készítik.
Csathó Csaba
Először az ingatlan hasznosításról történik szavazás, mert az előző napirendre nem történt
szavazás.
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Ifj. Herman István
Ugyanolyan piaci alapon kapja meg a TDM is?
Korsós Lajosné
Ez egyezség kérdése, de a jelenlegi bérleti szerződés, amelyet jelenleg is használnak, az is
piaci alapon meghatározott bérleti díj. Ezeket az apeh is vizsgálja.
Ifj. Herman István
Ezt azért kérdezi, mert volt egy utazási iroda akivel nem hosszabbították meg a szerződést
azért, hogy az X-Pen odamehessen, pedig fizette a bérleti díjat. Ezt az utazási irodát onnan
kitették, hibás döntéssel az X-Pen Kft bekerült, aki egy hónapot sem fizetett. Ha ezt az
ingatlant átteszik a TDM-nek, akkor gyakorlatilag kivonják abból a körből, hogy
értékesíthessék bérbe adhassák, mert onnantól kezdve a TDM biztos, hogy ott fog maradni,
mert valamilyen módon megfizeti. Ezért kérdezi, hogy a bérleti díj a piaci alapon lesz-e
megállapítva?
Korsós Lajosné
Piaci alapon kell, hogy megállapítva legyen.
Csathó Csaba
Kéri, szavazzanak az ingatlanhasznosításáról először. A bizottság 4 igen 1 tartózkodó
szavazattal támogatta a bizottság
394/2011. (IX.29.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja „az Önkormányzat tulajdonát képező egri 4943/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról”
szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
1. sz. sürgősségi indítvány
3./Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat adására a „Helyi TDM szervezet
fejlesztése Egerben” című pályázathoz
Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
polgármester

Csathó Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
395/2011. (IX.29.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a „hozzájáruló nyilatkozat adására a „Helyi TDM szervezet fejlesztése Egerben”
című pályázathoz” című előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
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Ifj. Herman István
Szeretné kérni a legutóbbi bizottsági ülés utolsó napirendjéről a szó szerinti jegyzőkönyvet.
Csathó Csaba
Megköszöni a konstruktív részvételt. Az ülést bezárja.
Kmf.

Csathó Csaba
tanácsnok

Fábián Gáborné
jegyzőkönyvvezető
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