365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda

Jegyzőkönyv

Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) 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

Hivatal részéről:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dudás Gabriella gazdasági ügyintéző
Hegedüs Gábor sport ügyintéző
Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

Nagyné Gátsik Andrea – Pedagógusok Szakszervezete
Dr. Nagy Árpád – Civil Kerekasztal
Németh Zoltánné – Főegyházmegyei Karitász
Siposné Kohári Szilvia – Főegyházmegyei Karitász

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, a szakirodák képviselőit
és a meghívott vendégeket, Dr. Nagy Árpádot és Nagyé Gátsik Andreát a Pedagógus
Szakszervezet részéről. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mind a 7 tag
jelen van.
Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, anyagokat. Senki
nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre. Módosító javaslat nem érkezett.
Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője Polgármester Úr, előadója Juhászné dr. Krecz Erzsébet, akihez
kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, a költségvetési beszámoló a bevételek oldalán egy 20 milliárd Ft-os
teljesítést mutat, a kiadásoknál 16, 2 milliárd a teljesítés. A költségvetési mérleg pozitív
és ezt javította az az 1 milliárd Ft, amelyet egyéb támogatás jogcímen kapott az
önkormányzat a központi költségvetésből, ez a tartalékok között szerepel. A
költségvetési szerveknél 100%-on felüli a bevételek teljesítése. Az önkormányzati
feladatellátásra vonatkozóan 6, 7 milliárd Ft a saját bevétel. Ezen belül van olyan rész,
amely nem teljesült, ez a tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Ezt a bevételkiesést
tudták finanszírozni egyéb bevételekből, illetékbevételekből, helyi adókból. Nincs
100%-os teljesítés az előző évi pénzmaradványok igénybevételénél. Elmaradás van a
hitelfelvétel területén, 1 781 millió Ft hitelfelvételre került sor, ez 77 % -os teljesítés. Az
adósság konszolidáció miatt a bankok már nem szívesen finanszíroztak önkormányzati
kört, ennek ellenére mégis sikerült 1, 7 milliárd Ft-ot lehívni. Ez arról tanúskodik, hogy
a bankok jónak minősítették az önkormányzat gazdálkodását.
A kiadási oldalon a legnagyobb tétel a költségvetési szervek működési költségvetése.
2012. január 01-től a társulások és a nemzetiségi önkormányzatok kikerültek a
mérlegből. A megtakarítás a működési költségvetésnél a költségvetési szervek
vonatkozásában 450 millió Ft. Ennek jelentős része kötelezettséggel vagy feladattal
terhelt.
Felhalmozási kiadások vonatkozásában elmondta, hogy a IV. negyedévi
rendeletmódosításban nagyon sok előirányzatot csökkentettek. A tartalék 1 250 millió
Ft, amiből 1 milliárd az egyéb központi támogatás, amelyet már beállítottak a hiány
belső finanszírozása jogcímen 2013. évben. Hiteltörlesztés 814 millió Ft-ban teljesült az
előirányzott 1 023 millióval szemben. Ennek oka, hogy a december 31.-e ünnepnapra
esett és a legtöbb hitelszerződés úgy szól, hogy amennyiben az negyed év utolsó napja
munkaszüneti napra esik akkor az azt követő első munkanapon esedékesek a
tőketörlesztések, így ezek január 2.-án kerültek utalásra.
A likviditás nagyon jó volt, minden kifizetésnek eleget tudtak tenni határidőre. A 2011.
évi beszámoló adatai és a tavalyi állomány nem egyezik. Ennek oka a szervezeti
átalakítások, mint például a tűzoltóság átkerült a katasztrófavédelemhez és az
eszközöket már a katasztrófavédelem hozza a nyitómérlegében és nem itt szerepel.
Fordított a helyzet a színházaknál, mert ebben a mérlegben már benne van a január 1ei nyitó adat, a megyei önkormányzatnál pedig már nem szerepel. A társulások is
kikerültek. Egy korrigált előző évi záróérték szerepel az összesített könyvviteli
mérlegben. A tárgyévi záróérték már a tényleges adatokat tükrözi. A közoktatási
intézmények átadás-átvétele kapcsán is lesz ilyen. Az eszköz és forrás összesen 67, 2
milliárd Ft. A normatíva elszámolások is megtörténtek a kincstári beszámoló
készítésével egyidőben. Több, mint 29 millió Ft-os visszafizetési kötelezettség
keletkezett önkormányzati szinten, ennek egy része a gyermeklétszám alakulásából
adódik. illetve a szociális ellátás egyes jogcímei miatt.
Csákvári Antal
Megköszönte a kiegészítést. Kérdése volt, hogy az országzászló felállítására tervezett 2
millió Ft felhasználásra- került-e?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez még nincsen felhasználva.

Csákvári Antal
Akkor ezt ebben az évben még fel lehet használni, szeretnének előre lépést ebben az
ügyben.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy az 1-2%-os tulajdon részeknek van-e gazdasági haszna?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Véleménye szerint nagy gazdasági hozadéka nincsen. A Berva Rt. felszámolása alatt
van, és amíg az le nem záródik, addig nem lehet mit tenni. A salgótarjáni cég átadás
alatt van. A Forrás Nyrt.-ből nem származik plusz haszon. Terra-Vita eladására már
tettek kísérletet, ez napirenden van. A Művészetek Házában is meg fog szűnni az
önkormányzat részesedése.
Bodnár Gábor
Megköszönte dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszony és az iroda munkáját. Sokat
tettek azért, hogy az intézmények kiegyensúlyozottak tudjanak működni.
Megköszönte a pozitív hozzáállást és a kiszámítható gazdálkodást. Büszke arra, hogy
az intézmények tudták teljesíteni a költségvetésüket.
Csákvári Antal
További kérdés, észrevétel nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
Döntési javaslat:
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évről készült
költségvetési beszámoló megtárgyalását és elfogadását.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Határidő: 2013. május 31.
A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését.
39/2013. (IV.16.) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012.
évről készült költségvetési beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Határidő: 2013. május 31.

2. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város
pénzmaradvány jóváhagyásáról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Önkormányzata

2012.

évi

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez egy 3,4 milliárd Ft-ot meghaladó összeg és ennek egy része a már korábban említett 1
milliárd Ft. Jogszabály szerint az irányító szervnek kell a saját költségvetésében a
megszűnő intézmények tételeit rendezni. A 3 melléklet 10. pontjában szerepel a személyi
juttatásoknál, hogy egyes közoktatási intézményekre vonatkozóan még milyen
kötelezettségekkel terhelt tételek vannak.
Az önkormányzati feladatellátás tartalékán található a helyi tömegközlekedés biztosítása.
A Volán Zrt. tavalyi veszteségének rendezésére adtak 50 millió Ft-ot, ezért az idei plusz
kiegészítésről még döntenie kell a közgyűlésnek. A nem lakáscélú helyiségek
vonatkozásában nem lesz inflációkövetés 2013-ban, erre 10 millió Ft-ot állítottak be
fedezetként a tartalékokhoz. Vagyonkezelési díjhoz kapcsolódó tartalékot is képeztek.
Ezeken felül 20 millió Ft általános tartalékot állítottak be és 75 millió Ft fejlesztési hitel
kiváltására. Ezek a tételek a legjelentősebbek és hozzájárulnak a 2013-as év
biztonságosabb gazdálkodásához.
Csákvári Antal
Ez a költségvetés felelős gazdálkodást mutat, minden olyan dologra, amelyre fontos
forrást találni, arra biztosítja azt az önkormányzat.
Tervezve volt, hogy az Íj utca - Ágas utca részen építenek 10 millió Ft-os keretből
játszóteret. Kérdése volt, hogy ez megvalósulhat-e?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A költségvetésben szerepel játszótér felújítására 2 198 e Ft, ez nincs nevesítve. A
beruházásnál nem szerepel Íj-Ágas utcai játszótér.
Dr. Nagy Árpád
A tartalékban 20 millió Ft nincs kötelezettségvállalással terhelve. Kérdése volt, hogy a 75
millió Ft is ilyen?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ami feladatara előirányzott, azokban is van olyan, amely szabad maradványból van.
Dr. Nagy Árpád
Kérdése volt, hogy mennyi a kötelezettségvállalással nem terhelt összeg a 3,5 milliárd Ftból?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Pontosan nem lehet megmondani, körülbelül 200-300 millió Ft.
Bodnár Gábor
A tömegközlekedés a városnak jelentős pénzébe kerül. Évről-évre több, de visszavenni
nem lehet a támogatást, mert akkor a lakosság látja a kárát.
Csákvári Antal
Tavaly ez az összeg 150 millió Ft volt.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A tavalyi 120+50 millió Ft volt. Nagyobb a fogyasztói árkiegészítés, amit igénybe vesznek
az utasok, mint amennyit kap ezért a Volán. A fizetőképes kereslet sem alakul jól,
csökken a bevétel. Az idei évben már nincs külön központosított előirányzat a helyi
tömegközlekedésre, csak a fővárosban. Tavaly ebből 248 millió Ft-ot kapott a Volán, az
idén ezt az összeget az önkormányzatnak kell oda adnia. Egerben ez még kezelhető, de
van olyan város, ahol ennek a többszörösét kell kifizetni. A Volánnal 2016. december 31-ig
van szerződés a közlekedés biztosítására.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak.
Döntési javaslat:
A Bizottságok javasolják Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi módosított pénzmaradvány összegét
a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt 3.439.661 E Ft-ban hagyja jóvá az 1.
mellékletben foglalt részletezés alapján.
Ezen belül:
1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi költségvetési
pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét a 2.
mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 335.655E
Ftösszegben - melyből a személyi juttatások maradványának összege
102.964E Ft - hagyja jóvá. A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt,
valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának részletezését a
2/a.melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból
folyósított pénzeszköznek maradványa nem keletkezett.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány 3.104.006 E
Ft, az alábbiak és a 3-10. mellékletek szerint:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatások
Vagyonnal kapcsolatos kiadások
ebből: személyi juttatások
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztés
Tartalékok
Költségvetési befizetések
2013. évi költségvetés hiányának finanszírozása

233.024 E Ft
22.740 E Ft
74.227 E Ft
230 E Ft
42.100 E Ft
1.277.995 E Ft
19.320 E Ft
64.032 E Ft
288.897 E Ft
29.411 E Ft
1.000.000 E Ft

j.)

Fejlesztési hitel kiváltása

75.000 E Ft

A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben
képződött maradvány 31.912 E Ft, amelynek feladatokra előirányzott
részletezését a 4., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.
3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2012. évi pénzmaradvány
jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímeken kerüljön átvezetésre a 2013. évi
költségvetésen.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
pénzmaradványról a költségvetési szerveket értesítse.
Felelős:Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő:2013.május 15.
A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését.
40/2013. (IV.16) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi módosított pénzmaradvány összegét
a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt 3.439.661 E Ft-ban hagyja jóvá az 1.
mellékletben foglalt részletezés alapján.
Ezen belül:
1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi költségvetési
pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét a 2.
mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 335.655E
Ftösszegben - melyből a személyi juttatások maradványának összege
102.964E Ft - hagyja jóvá. A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt,
valamint feladatokra előirányzott pénzmaradványának részletezését a
2/a.melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból
folyósított pénzeszköznek maradványa nem keletkezett.

2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány 3.104.006 E
Ft, az alábbiak és a 3-10. mellékletek szerint:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatások
Vagyonnal kapcsolatos kiadások
ebből: személyi juttatások
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztés
Tartalékok
Költségvetési befizetések
2013. évi költségvetés hiányának finanszírozása
Fejlesztési hitel kiváltása

233.024 E Ft
22.740 E Ft
74.227 E Ft
230 E Ft
42.100 E Ft
1.277.995 E Ft
19.320 E Ft
64.032 E Ft
288.897 E Ft
29.411 E Ft
1.000.000 E Ft
75.000 E Ft

A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben
képződött maradvány 31.912 E Ft, amelynek feladatokra előirányzott
részletezését a 4., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.
3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2012. évi pénzmaradvány
jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímeken kerüljön átvezetésre a 2013. évi
költségvetésen.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
pénzmaradványról a költségvetési szerveket értesítse.
Felelős:Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő:2013.május 15.
3. Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2013.
évi változásaival összefüggő előirányzat módosításokról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Kérdése volt irodavezető asszonyhoz, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az
anyaghoz.

Dr. Palotai Zsuzsanna
Minden évben készül ilyen anyag. 12 millió Ft az a kihatás, amely az étkezési
nyersanyagnormák és a rezsi emelkedés következtében az önkormányzatra hárul. A
Közgyűlés a szociális és a gyermekjóléti étkeztetés nyersanyagnormája kapcsán 3,5 %os emelésről döntött.
Csákvári Antal
Kicsi az emelés. 27 Ft-tal nő a háromszori étkezés az általános iskolában, 22 Ft-tal az
óvodai háromszori étkezés, 19 Ft-tal a középiskolai ebéd díja növekszik.
Martonné Adler Ildikó
Kérdése volt, hogy a Pensio 17 Kft. szerződése még hány évre szól?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A szerződés 2016-ban, tanév végén jár le.
Martonné Adler Ildikó
Kérte, hogy minőségi vizsgálat induljon a Pensio 17 Kft. által működtetett konyhákban.
Minőségi kifogások merültek fel a tanulók, szülők és tanárok részéről.
Megengedhetetlennek tartotta, hogy egy iskolában, ahol naponta egyszer kap meleg
ételt a gyermek ilyen minőségű legyen.
Próbaképpen 2 hétre befizetett a menzára és az nem felel meg a minőségi
követelményeknek. Kérte, hogy ezekben az intézményekben komoly vizsgálatot
kezdeményezzenek. Ez egy pesti cég, egri is meg tudná oldani az iskolák étkeztetését,
normális jó minőségű szinten. A menza díja 346 Ft, Budapesten 290 Ft az ebéd.
Megreformálják az menzát, és a szülők azt igénybe tudják venni 350 Ft-ér. A
tanároknak a menza 530 Ft-ba kerül. Éttermekben, étkezdékben 600 Ft-ért már menüt
lehet venni. Kérte, hogy ennek érdekében tegyenek valamit és induljon vizsgálat
ezekben az intézményekben.
dr. Palotai Zsuzsanna
Meg is fogják tenni a vizsgálatot. Jó lenne, ha konkrét alkalmakkor is kapnának
jelzéseket. Az iskoláknak lehetősége van reklamációra megfogalmazására. Kérni fogják
az intézményektől, hogy a kirívó esteket jelentsék.
Martonné Adler Ildikó
Gyakorlatilag minden nap lehetne jelezni. A tészta rossz minőségű pár szem túróval
megszórva és vizes tejföllel leöntve, és ezt egy tanár kapja. Lehet, hogy egy gyerek még
ennyit sem kap. A főzelék lisztes és csomós. Állítja, hogy az étel ehetetlen. Ezek a
menzák nem felelnek meg a gyermekek egészséges étkezésének. Vannak hátrányos
helyzetű környezetben lévő iskolák és van olyan gyermek, aki már vacsorát sem kap
otthon. Megengedhetetlen az, hogy ha egy gyermeknek a napi egyszeri meleg étkezése
az iskolában biztosított, akkor ezt rakják elé.
Szélesebb körben kell ezt megismerni, nem az iskola igazgatónak jelentenie.
Bognár Ignác
Tavaly is volt ilyen probléma és akkor meg is lett beszélve, hogy kimennek, aztán
mégis oka fogyottá vált, így még egy évet nyert a Pensió 17 kft. Szívesen kimegy
ellenőrzésre.

Csákvári Antal
Valóban volt szó róla, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság majd látogatást tesz az
intézményeknél, de a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincs kompetenciája, döntést
nem hozhat. Annak idején az Oktatási Bizottság állított össze egy szakemberekből álló
bizottságot, akik kimentek ellenőrizni. Kérdése volt, hogy ehhez kell-e közgyűlési
felhatalmazás?
dr. Palotai Zsuzsanna
A bizottság saját konyhát vizsgálhat.
Csákvári Antal
Az ellenőrzésen tapasztaltakról tájékoztatót tartottak a Közgyűlésen.
Akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik és kifogásolják, ott a helyszínen lehetne
jegyzőkönyvezni, észrevételt tenni írásban.
dr. Palotai Zsuzsanna
Amikor a bizottság kiérkezett a konyhákba, addigra mindig rendben volt minden.
Martonné Adler Ildikó
Egernek, mint az iskolák működtetőjének oda kell figyelnie az étkezésre. A vizsgálódás
szakemberek feladata, nem a bizottságé.
Indítványozta, hogy szakemberek tegyék meg a vizsgálatot és ne az iskola igazgató
jelentse az étel minőségét.
Csákvári Antal
Kompetensebb az a bizottság, amely szakemberekből áll össze. Táplálkozással,
élelmezéstudománnyal foglalkozó szakemberek mennek ki a vizsgálatra.
Adott pillanatban, napon írásban is jelezni kellene az észrevételeket.
Kérte az irodát, hogy az intézményvezetők figyelmét hívják fel erre.
dr. Palotai Zsuzsanna
Nem kell a Közgyűlésnek külön megbíznia a bizottságot.
dr. Nagy Árpád
A megrendelőnek mindig joga van ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás minőségét
ellenőrizze. Az étel minőségére jogszabályok vannak, hogy milyennek kell lennie.
Mintát kell venni és elküldeni vizsgálatra.
Aranyosi Gábor
A kollégium vezetőjeként napi kapcsolatban van a Pensio Pozsonyi úti vezetőjével. Az
is számít, hogy helyben főznek vagy melegítő konyha van. A konyha értékeléséről
havonta ad jelentést. A gyerekek részéről merült fel több probléma. Egy
vendéglátóiskolában a konyhát kiadták vállalkozói működésbe, pedig ott jól működött
a menza, amely szakmai és pedagógiai munkát is ellátott.
A mai napon 3 gyermek étkezett a menzán. A legutóbbi értékelő levelében kérte, hogy
a Pensió 17 Kft kapcsolódjon be a Minta Menza programba.
Csákvári Antal
Az iroda ez alapján megteszi a megfelelő lépéseket,
Kérdése volt, hogy ha nem fogadják el az eladási árakat, akkor az mit fog jelenteni?

dr. Palotai Zsuzsanna
Az eladási árakat a Közgyűlés már elfogadta. Május 1-től már az új áron rendelik meg
az ebédeket. Akik nem fizetnek, mert féláron étkezők, abban az esetben az alapköltség
és a rezsi az önkormányzatra hárul, és ebből tevődik össze ez az ellentételezés. Ez az
anyag nem dönt az eladási árakról.
Martonné Adler Ildikó
Az óvodai konyhát is kipróbálta, ahol ugyanannyiba kerül a menza, mint az iskolában.
Nagy különbség van minőségben a kettő között.
Csákvári Antal
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról. A
határozati javaslatokról egyben szavaznak.
Döntési javaslat:
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
gyermek- és diákétkeztetés, valamint a saját dolgozók étkeztetésének
nyersanyag-, rezsiköltségeit, valamint eladási árait a Pensió 17 Kft.
általműködtetett konyhák esetében az 1. melléklet szerint határozza meg.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
gyermek- és diákétkeztetés, valamint a saját dolgozók étkeztetésének
nyersanyag-, rezsiköltségeit, valamint eladási árait a nem Pensió 17 Kft.
általműködtetett konyhák esetében a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
szociális és gyermekjóléti intézmények étkeztetésének nyersanyag-,
rezsiköltségeit, valamint eladási árait a 3. melléklet szerint határozza meg.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az
intézmények gyermek- és diákétkeztetéssel, valamint szociális intézmények
étkeztetésével összefüggő 2013. évi étkezési kiadási és bevételi előirányzatai a
2013. május 1-jei hatályú árváltozások miatt a 4. melléklet részletezésének
megfelelően módosuljanak.
Dologi jellegű kiadások többlete:
21 596 e Ft
Intézményi működési bevételek többlete: 9 861 e Ft
A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken
túli fedezete 11 735 e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a 2013.
évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról („Élelmezéssel

összefüggő tartalék”) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira
és kiemelt előirányzataira a 4. melléklet alapján.
Felelős:

Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. május 01.

A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta az
előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.
41/2013. (IV.16.) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
gyermek- és diákétkeztetés, valamint a saját dolgozók étkeztetésének
nyersanyag-, rezsiköltségeit, valamint eladási árait a Pensió 17 Kft.
általműködtetett konyhák esetében az 1. melléklet szerint határozza meg.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
gyermek- és diákétkeztetés, valamint a saját dolgozók étkeztetésének
nyersanyag-, rezsiköltségeit, valamint eladási árait a nem Pensió 17 Kft.
általműködtetett konyhák esetében a 2. melléklet szerint határozza meg.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal a
szociális és gyermekjóléti intézmények étkeztetésének nyersanyag-,
rezsiköltségeit, valamint eladási árait a 3. melléklet szerint határozza meg.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az
intézmények gyermek- és diákétkeztetéssel, valamint szociális intézmények
étkeztetésével összefüggő 2013. évi étkezési kiadási és bevételi előirányzatai a
2013. május 1-jei hatályú árváltozások miatt a 4. melléklet részletezésének
megfelelően módosuljanak.
Dologi jellegű kiadások többlete:
21 596 e Ft
Intézményi működési bevételek többlete: 9 861 e Ft
A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken
túli fedezete 11 735 e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a 2013.
évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról („Élelmezéssel

összefüggő tartalék”) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira
és kiemelt előirányzataira a 4. melléklet alapján.
Felelős:

Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. május 01.

4. Előterjesztés állami fenntartásba került nevelési-oktatási intézmények
főzőkonyháinak és konyhai dolgozóinak átvételéről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy a MIK áprilistól közoktatási feladataik tekintetében megszűnik és csak
szociális intézményeik lesznek. Az intézményeket a KIK-nek adják át. Ballagó Úr
azonnal jelezte, hogy szeretné a konyhákat az önkormányzatnak átadni, hiszen az évi
teljes költségvetésüket is az önkormányzat tervezte.
Az anyag azért készült két változatban, mert volt kísérlet arra, hogy április 1-től
kerüljenek át a dolgozók és ne legyen 3 munkahelyük (március 31-ig MIK-es, 1 hónapra
KIK-es és aztán egy önkormányzati). Ezt nem tudják megoldani a kincstárban, ezért az
„A” változat fog Közgyűlés elé kerülni, amelyben május 1-től veszik át a konyhákat
működtetésre. A Bölcsődei Igazgatóság vezetőjének a konyha működtetésében több
évtizedes tapasztalata van. Az EKVI is felmerülhet, mint létesítmény átvevő, de nincs
ilyen tapasztalata. Ezért születetett az a javaslat, hogy a két konyha technikailag
kerüljön be a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság szervezetébe.
Csákvári Antal
Az „A” változatról fognak szavazni. 11 dolgozó fog átkerülni a konyháról.
Bodnár Gábor
Naponta kérnek adatokat az iskolától és mivel az önkormányzatnál kiválóan működő
szakirodák vannak, ezért adatbázisokkal, kimutatásokkal rendelkeznek. Szinte tünet
mentes volt az átadás-átvétel, minden iroda segítette a munkákat. Ennek köszönhető,
hogy most jó adatokat tudnak adni kérésre. A központi konyha pozitív előrehaladást
mutat.
Bognár Ignác
A helyi konyha híve. Tartózkodni fog a szavazáson, mivel nem biztos abban, hogy ez
lesz a végleges megoldás a konyhákkal. Sok a kapkodás az átmeneti időszakban, de ez
nem az önkormányzat hibája.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak az első számú
(”A”)előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról.

A határozati javaslatokról egyben szavaznak.
Döntési javaslat:
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok
elfogadását:
Határozati javaslat

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi - a 1997. évi XXXI.
törvény 152.§ (2) bekezdése alapján- az étkezési feladatokhoz kapcsolódó személyi
feltételek vonatkozásában a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság közalkalmazott
egyéb dolgozó kötelező létszámkeretében 11 fő létszámkeret bővítést 2013. május 1-jei
hatállyal.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger Megyei
Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 01.) számú
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi létszámkeret
változás kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmény, mind pedig az
önkormányzat összesített létszámadataiban.
Az intézmény megnevezése

1.

Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság
Önkormányzati
létszámkeret
mindösszesen:
Felelős:

Határidő:

A 2013. 01.01.-i
létszámkeret a
7/2013. (III. 01.) sz.
önkormányzati
rendelet 4. sz.
melléklete alapján
fő

Létszámkeret
változás
(végleges létszám
illetve álláshely
csökkenés,
növekedés)
fő

A változást
követő
létszámker
et

107,00

+11

118,00

1276,00

+11

1287,00

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. augusztus 30.

fő

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetője 2013. május 1-jén
átvett feladatbővülés és létszámkeret növekedés érdekében tegye meg a szükséges
munkáltatói intézkedéseket.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szurominé Balogh Mónika
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetője
2013. május 31.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások
Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő
átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:
Intézményi működési bevétel csökkenés:
7 973 e Ft
Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: 56 866 e Ft
A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl 48 893 e Ftos összeg, mely az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V. fejezet 18. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések
miatt az alábbiakban módosítja:
Intézményi működési bevétel többlete:
Személyi juttatások kiadásának többlete:
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete:
Dologi kiadások többlete:

7 973 e Ft
8 784 e Ft
2 368 e Ft
45 714 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli
48 893 e Ft-os összeg fedezete a 2013. évi költségvetés V. fejezet 18. címszám
önkormányzati feladatellátási tartaléka.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott, nevelési- oktatási intézményben nyújtott gyermekétkeztetés
feladatkörből az Arany János Általános Iskola és Szakiskola, a MlinkóIstván Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon, és a Szalaparti Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon tanulói
étkezésének biztosítására 2013. január 1-je és 2013. április 30-a közötti időre az
Önkormányzat
feladat-ellátási
szerződéstköt
a
Klebelsberg
IntézményfenntartóKözponttal. Felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés
előkészítésével kapcsolatos feladatokra és annak aláírására.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

7.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, hogy a MlinkóIstván
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban, és a Szalaparti
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthonban
üzemelő főzőkonyhák 2013. május 1-jétől történő működtetéséről az Önkormányzat
átadás- átvételi megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás előkészítésével kapcsolatos feladatokra
és annak aláírására.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta az
előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.

42/2013. (IV.16) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozatok elfogadását:

Határozati javaslat

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi - a 1997. évi XXXI.
törvény 152.§ (2) bekezdése alapján- az étkezési feladatokhoz kapcsolódó személyi
feltételek vonatkozásában a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság közalkalmazott
egyéb dolgozó kötelező létszámkeretében 11 fő létszámkeret bővítést 2013. május 1-jei
hatállyal.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger Megyei
Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 01.) számú
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi létszámkeret
változás kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmény, mind pedig az
önkormányzat összesített létszámadataiban.
Az intézmény megnevezése

1.

Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság
Önkormányzati
létszámkeret
mindösszesen:
Felelős:

Határidő:

A 2013. 01.01.-i
létszámkeret a
7/2013. (III. 01.) sz.
önkormányzati
rendelet 4. sz.
melléklete alapján
fő

Létszámkeret
változás
(végleges létszám
illetve álláshely
csökkenés,
növekedés)
fő

A változást
követő
létszámker
et

107,00

+11

118,00

1276,00

+11

1287,00

fő

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. augusztus 30.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetője 2013. május 1-jén
átvett feladatbővülés és létszámkeret növekedés érdekében tegye meg a szükséges
munkáltatói intézkedéseket.

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szurominé Balogh Mónika
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetője
2013. május 31.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások
Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő
átszervezések miatt az alábbiakban módosítja:
Intézményi működési bevétel csökkenés:
7 973 e Ft
Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: 56 866 e Ft
A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl 48 893 e Ftos összeg, mely az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V. fejezet 18. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések
miatt az alábbiakban módosítja:
Intézményi működési bevétel többlete:
Személyi juttatások kiadásának többlete:
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete:
Dologi kiadások többlete:

7 973 e Ft
8 784 e Ft
2 368 e Ft
45 714 e Ft

A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli
48 893 e Ft-os összeg fedezete a 2013. évi költségvetés V. fejezet 18. címszám
önkormányzati feladatellátási tartaléka.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott, nevelési- oktatási intézményben nyújtott gyermekétkeztetés
feladatkörből az Arany János Általános Iskola és Szakiskola, a MlinkóIstván Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon, és a Szalaparti Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon tanulói
étkezésének biztosítására 2013. január 1-je és 2013. április 30-a közötti időre az
Önkormányzat
feladat-ellátási
szerződéstköt
a
Klebelsberg
IntézményfenntartóKözponttal. Felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés
előkészítésével kapcsolatos feladatokra és annak aláírására.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

7.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, hogy a MlinkóIstván
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban, és a Szalaparti
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthonban
üzemelő főzőkonyhák 2013. május 1-jétől történő működtetéséről az Önkormányzat
átadás- átvételi megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás előkészítésével kapcsolatos feladatokra
és annak aláírására.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2013. május 31.

5. Előterjesztés szociális szolgáltatást biztosító feladat-ellátási szerződés
megkötéséről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Köszöntötte a Főegyházmegyei Karitász részéről jelenlévő Németh Zoltánnét és
Siposné Kohári Szilviát. Kérdése volt, hogy irodavezető asszony, mint előadó kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
dr. Palotai Zsuzsanna
Ettől a szerződéstől függetlenül az intézmények közötti együttműködés már régi. Volt
amikor pénzbeli támogatást nyújtott a feladat ellátáshoz és volt amikor az intézmény
pályázatok és az egyházi saját források útján fejleszteni is tudott. A későbbiekben
ezeket a feladatokat már önkormányzati támogatás nélkül is el lehetett látni. A
Karitász megkereste az önkormányzatot, amelyben egy feladat-ellátási szerződésben
eleget tehet egy kötelező feladatának. A szociális törvény szerint kötelező feladat a

nappali ellátás. Remélhetőleg a támogatás az idei működésüket lehetővé teszi. A
javaslat szerint a szerződés 5 évre jön létre, ez a minimum időtartam, amit jogszabály ír
elő.
Csákvári Antal
Ez egy kötelező feladata az önkormányzatnak.
Kérte a vendégeket, hogy pár mondatban mutassák be a tevékenységüket.
Siposné Kohári Szilvia
Elmondta, hogy a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetője. Jelenleg a
szolgálat 3 normatívás ellátást működtet Egerben és kistérségében. Foglalkoznak
nappali ellátással, egyéni segítő beszélgetésekkel szenvedélybeteg családok számára,
prevenciós munkát végeznek az iskolákban és iskolán kívül is. Megkereső
tevékenységet is végeznek veszélyeztetettebb területeken. A party szerviz szolgáltatás
keretében, szórakozóhelyekre mennek ki nehéz helyzetbe került fiatalokhoz.
A szenvedélybetegség bárkit érinthet és a szolgálat segítséget nyújt. Egyre súlyosabb
társadalmi probléma a szenvedélybetegség.
Csákvári Antal
Sok fiatal van, akiket ez érint?
Siposné Kohári Szilvia
A prevenció nagyon fontos. A felhasználók száma változik. Hálás a pedagógusoknak és
az iskoláknak azért, hogy beengedik őket és egyre inkább fontosnak tartják ezt és
mernek szembesülni ezzel a problémával. A KEF tagja a RÉV, ahol igyekszenek minél
többet megtudni a fiatalok szerhasználati szokásiról.
Számot nem szeretne mondani Egerre vonatkozóan, mivel átfogó vizsgálat utoljára
2007-ben volt. Jó lenne, ha lenne újabb vizsgálat, amely a fiatalok kábítószer
használatával foglakozik. A drogügynek egyre kevesebb a támogatottsága, és sajnos
pályázatok sincsenek már.
Martonné Adler Ildikó
Kérdése volt, hogy az iskolai prevenció hogyan zajlik és kikkel tartják a kapcsolatot, kik
az együttműködők, illetve ez általános iskolában is működik-e ez?
Siposné Kohári Szilvia
Igen, általános iskolákban is dolgoznak már 5. osztálytól. Itt érték átadásról, érték
tisztázásról van szó, amely ritkán történik meg időben, mert az iskolának erre nem
mindig van energiája. Középiskolában 10-15 alkalmas prevenciós folyamatokat tudnak
csinálni. Dolgoznak úgyis fiatalokkal, hogy elhozzák őket rendhagyó óra keretében a
RÉV-be és akár 2 órát is rászánnak. Van egy EMMI rendelet, amely nem teszi lehetővé
hivatalosan az iskolai prevenciós munkát.
Martonné Adler Ildikó
Az EMMI rendelettel az a gond, hogy iskolában foglalkozásokat csak pedagógus
végzettséggel lehet tartani?
Siposné Kohári Szilvia
Nem. A szolgálat most tudta meg, hogy hogyan lehet a prevenciós munkát
minősíttetni. A szervezet a Klebelserggel is együttműködik.

Martonné Adler Ildikó
Milyen típusú segítségre van szükségük?
Siposné Kohári Szilvia
Arra, hogy minél több helyre tudjanak menni
Martonné Adler Ildikó
Fontosnak tartja a RÉV munkáját és szeretné a kapcsolatot felvenni velük.
Siposné Kohári Erzsébet
Örömmel vette a megkeresést.
Aranyosi Gábor
Kérte, hogy a minősített oktató képzést minél több tanárral, osztályfőnökkel
ismertessék meg. Magas a szerfogyasztó fiatalok száma.
Siposné Kohári Szilvia
Az ősszel volt pedagógusképzés 15 fővel, ami akkreditált volt. Iskolai védőnőknek most
szerveznek hasonló képzést. Amennyiben a pedagógusokkal még jobban
együttműködnének az jó lenne.
Bognár Ignác
Árvai Ferenc igazgató úr meghívott vendég. Kérdése volt, hogy miért nem jötte el a
bizottsági ülésre?
Siposné Kohári Szilvia
Árvai Atya árvíz helyzetnél van.
Bognár Ignác
Az anyagban az szerepel, hogy 30 fő veszi igénybe a nappali ellátást, erre sok a 2, 5
millió Ft. A sportolók kevesebbet kapnak. Véleménye szerint máshonnan is kapnak
pénzt, nem csak az önkormányzattól, mert régebben felbontotta a RÉV-vel a
szerződést az önkormányzat és mégis talpon maradt. A 2,5 millió Ft-ot soknak tartja,
főleg úgy, hogy a sportolók ezzel szemben összesen 1, 5 millió Ft-ot. Kérdése volt, hogy
mennyi az alkoholtól és mennyi a kábítószertől függő szenvedélybeteg?
Siposné Kohári Szilvia
Az alkoholisták aránya Egerben mindig sokkal magasabb volt, generációk óta. Minden
szenvedélybeteg mögött egy család áll. A szerződéseket a Kormányhivatal határozza
meg. Az anyagban szerepel a találkozások száma, amely 3500 feletti a nappali
ellátásban. Egy hónapban 30 emberrel lehet megkötött szerződés, akikkel minden
héten legalább egy órahosszát találkoznak. Az alacsony küszöbnél és az iskolai
prevenciónál akár minden héten 40 gyerekkel találkoznak.
Bognár Ignác
De ezek nem beteg gyermekek. Könnyű találkozni egészséges emberekkel és a
betegségről beszélni.

Martonné Adler Ildikó
A legfontosabb a prevenció, mert ez is egy betegség
Siposné Kohári Szilvia
Krónikus betegség, mert tünetmentessé tehető. Önsegítő csoportok is működnek a
RÉV-ben, ők felépült szenvedélybetegek.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy annak idején miért mondta fel az önkormányzat a szerződést?
Siposné Kohári Szilvia
Akkor lett normatívás az ellátás. Akkoriban olyan széles volt a drogügyi támogatottság,
hogy nem kellett az önkormányzati támogatás. A források beszűkülésével most más a
helyzet.
Bognár Ignác
Javasolta, hogy 1,5 millió Ft legyen 2,5 millió helyett.
dr. Palotai Zsuzsanna
A 2, 5 millió Ft már el van fogadva a költségvetésben.
Csákvári Antal
Akik igénybe veszik a szolgáltatást, azoknak ez nagyon fontos. Szakemberek,
pszichológusok segítenek, feltárják azokat a lelki okokat, ami idáig vezet, hogy az
alkoholhoz fordul. A szociális támogatással is olyan embereken segítenek, akik sokszor
önhibájukon kívül kerülnek olyan helyzetbe és segíteni kell nekik. A 2, 5 millió Ft nem
is sok. A sportolók támogatására szánt 1.5 millió Ft lehetne inkább több.
Támogatja a RÉV munkáját és az előterjesztést.
Kérte, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint 1, 5 millió Ft-ra
módosuljon a hozzájárulás összege.
A bizottság 1 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el a módosítást.
Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról
Döntési javaslat:
Az Emberi Erőforrás Bizottság __ szavazással támogatta a javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, szenvedélybetegek
nappali ellátása biztosítására 2013. május 1-je és 2018. április 30-a közötti időre feladatellátási szerződéstköt az egri Főegyházmegyei Karitász Központtal. Felhatalmazza a
polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Határidő:

2013. május 10.

A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.

43/2013. (IV.16.) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés
számára.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, szenvedélybetegek
nappali ellátása biztosítására 2013. május 1-je és 2018. április 30-a közötti időre feladatellátási szerződéstköt az egri Főegyházmegyei Karitász Központtal. Felhatalmazza a
polgármestert az Ellátási Szerződés aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Határidő:

2013. május 10.

6. Előterjesztés költségvetési kiadási sor nevesítéséről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Ez egy formai előterjesztés, hiszen ezt már jóváhagyta a Közgyűlés. Itt most pontosan
megneveznék, hogy kinek megy a támogatás.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Döntési javaslat:
A bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a Közgyűlés számára:

Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetésII.
fejezet 13 címszámának 4/1/5 alszáma terhére 1 000 000 Ftműködési támogatást
nyújt a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklub /3355 Kápolna, Március 15. u.
11./ számára, a támogatást a klub az Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokság
lebonyolítására használja fel.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklubbal történő támogatási
szerződés megkötésére.
Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés II.
fejezet 13 címszámának 2/1/5 alszáma terhére 1 000 000 Ft működési támogatást
nyújt a Búvár és Vízisport Klub Eger /3300 Eger, Diófakút u. 1./ számára, a
támogatást a klub a Búvár Világbajnokság lebonyolítására használja fel.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Búvár és Vízisport Klub Eger sportszervezettel történő
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés II.
fejezet 15. címszámának 2/1/5 alszáma terhére 2 600 000 Ft támogatást nyújt a
164/2013. (III. 28.) sz. közgyűlési határozata 1. pontjának megfelelően az Egri
Sportiskola Sportegyesülete számára. A Sportegyesület közreműködésével
támogatást az iskolai és diáksport tevékenység céljára a városi Alapfokú
Diáksport Bizottság és Középfokú Diáksport Bizottság használja fel egyenlő
arányban, 1 300 000 – 1 300 000 Ft összegben.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az Egri Sportiskola Sportegyesülettel történő támogatási
szerződés megkötésére.

Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
történő terjesztését.
44/2013. (IV.16) EEB döntés

Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a
Közgyűlés számára:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetésII.
fejezet 13 címszámának 4/1/5 alszáma terhére 1 000 000 Ftműködési támogatást
nyújt a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklub /3355 Kápolna, Március 15. u.
11./ számára, a támogatást a klub az Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokság
lebonyolítására használja fel.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklubbal történő támogatási
szerződés megkötésére.
Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés II.
fejezet 13 címszámának 2/1/5 alszáma terhére 1 000 000 Ft működési támogatást
nyújt a Búvár és Vízisport Klub Eger /3300 Eger, Diófakút u. 1./ számára, a
támogatást a klub a Búvár Világbajnokság lebonyolítására használja fel.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Búvár és Vízisport Klub Eger sportszervezettel történő
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés II.
fejezet 15. címszámának 2/1/5 alszáma terhére 2 600 000 Ft támogatást nyújt a
164/2013. (III. 28.) sz. közgyűlési határozata 1. pontjának megfelelően az Egri
Sportiskola Sportegyesülete számára. A Sportegyesület közreműködésével
támogatást az iskolai és diáksport tevékenység céljára a városi Alapfokú
Diáksport Bizottság és Középfokú Diáksport Bizottság használja fel egyenlő
arányban, 1 300 000 – 1 300 000 Ft összegben.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az Egri Sportiskola Sportegyesülettel történő támogatási
szerződés megkötésére.

Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2013. május 10.
7. Előterjesztés szabadidős és sportprogramok, sportegyesületek, egyéni
sportolók rangos eseményeken történő részvételének támogatására pályázati
rendszer keretében
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az előadó Hegedüs Gábor. 1,5 millió Ft felosztásáról tesznek javaslatot.
Hegedüs Gábor
Próbálták kiemelni azokat az egyesületeket, versenyzőket ahol érdemi munka folyik, a
pályázat tartalmának megfelelően. Technikai módosítás lenne a Közgyűlésre, hogy a
rövidítések helyett kiírják az egyesületek nevét.
Martonné Adler Ildikó
Az Egri Tájfutó Sportegyesület nem kap támogatást, a Shotokan Karate Sportegyesület,
akik a szerbiai világbajnokságra készülnek szintén nem kapnak, illetve a Heves Megyei
Úszó- és Vízilabda Szövetség sem kap támogatást. Kérdése volt, hogy ennek mi az oka?
Hegedüs Gábor
A Spartacus Tájfutó Egyesület szeretne indítani egy termi tájékozódási futást,
amelynek végösszege 1, 5 millió Ft, ennyire is pályáztak. Ehhez szükség lenne a
csarnokra, de az nem áll rendelkezésre. Amennyiben kapnak 100 e Ft-ot az sem old
meg semmit, mert ehhez folyamatosan kellene a támogatást.
A Shotokan Karate kapott 1 millió Ft-ot az EU bajnokság megszervezésére. Régiós
verseny megrendezésére kapnak 100 e Ft-ot. Kettő pályázatuk volt.
Csákvári Antal
És mit mondtak melyiket szeretnék jobban, ha lehetne választani?
Hegedüs Gábor
A régiós versenyt mindenképpen megrendezik, a világbajnokságra kijutás még nem
biztos és 1-2 emberről szól. Amennyiben kijut egy versenyző az nem 100-200 e Ft-ba fog
kerülni, hanem 500 e Ft-ba.
Az Úszó Szövetség előadást szervezésére kértek pénzt.
Csákvári Antal
Ez nem igazán sport, más módon is lehet népszerűsíteni.

dr. Palotai Zsuzsanna
Az Sportmúzeum üzemeltetése a Vármúzeumhoz került.
Bognár Ignác
Tóth-Lovász család sem kap támogatást, legalább egyiküket kellene támogatni.
Senior Úszó pályázó az 5., 6. és a 16. és így 4-en indulnának a versenyen. Így több soron
jutnak pénzhez. Elmondta, hogy Könnyű Richárdnak pénzügyi nehézségei vannak, a
kollégiumi díjat sem tudja fizetni. kb. 70 e Ft az az összeg amivel tartozik, ezt kellene
támogatni és a Senior Úszók támogatását csökkenteni.
Martonné Adler Ildikó
Fontosnak tartja, hogy a Tóth-Lovász gyerekek kijussanak a versenyre. A Senior
Úszóktól lehetne átcsoportosítani.
Csákvári Antal
A Városi Úszó Klubtól, ha elveszik a 100 e Ft-ot, akkor a cselgáncs sportolónak 50 e Ftot lehetne adni belőle, illetve Könnyű Richárd támogatását megnövelni 50 e Ft-tal.
Dr. Nagy Árpád
A Spartacus Egyesület több ezer gyermeket mozgatott meg a tájékozódási futóverseny
keretében. A gyermekek számára elérhető, megszervezhető, de bizonyos költségeket
nem lehet megkerülni. A gyerekeknek többféle sportolási lehetőséget kell biztosítani.
Kérte már korábban is, hogy a létesítményhasználat értékét és a sporttámogatás
értékét vessék össze és abból kiderülne, hogy 10-20 millió Ft-os eltérések vannak a
támogatások elosztásában. Az 1, 5 millió Ft-ot kevésnek találja és ez a sportolók,
egyesületek alulbecsülése. A Sportmúzeum épülete a Megyei Önkormányzat
tulajdonában és a benne lévő gyűjtemény magán kézben van. El kell dönteni, hogy a
Vármúzeum az EVAT-ot váltja ki vagy szakmailag is támogatja az alapítványt.
A sportiskolában most is 60-80 fő mozog rendszeresen. Alkalmas arra ez a sportág,
hogy felszívjon sok gyermeket. Ezt vonzóvá tenni először a teremben lehet, majd
ezután ki lehet enni a parkba, majd az erdőbe. Ezt a világon mindenhol csinálják,
eredményesen.
Lombeczki Gábor
Támogatja, hogy Könnyű Richárd támogatását növeljék. Az igényelt támogatása 100 e
Ft, és így 150 e ft-ot kapna. Ilyet lehet tenni?
Aranyosi Gábor
Ricsi szeptember óta nem fizetett étkezési-térítési díjat. Kapott olyan ígértet Igazgató
Úrtól, hogy olyan feltételekkel vehet részt a kollégium életében, mint a többi gyerek.
Tehát mivel a kollégium neki ingyenes, így csak az étkezésért kellene fizetni. Év végéig
a tartozás elérheti a 100 e Ft-ot. Ricsi nehéz körülmények között él, szüksége van a
támogatásra.
Csákvári Antal
Jogilag megoldható, hogy többet adnak, mint amennyit kért? Lehet, hogy ezt már arra
kérte, hogy rendezze a tartozását.
Bodnár Gábor
Ez a probléma nem biztos, hogy ide tartozik, mert ez sporttámogatás.

Aranyosi Gábor
A versenyzését támogassa és a szociális problémájára is kellene valamilyen más
megoldás.
Hegedüs Gábor
Működési támogatásban nem tud elszámolni kollégiumi díjjal. A tavaly létrehozott
alapítvány támogathatná.
Az 5. és 6. pályázó egyénileg pályázott, az Úszó Klub 4 versenyzővel szeretne kimenni a
bajnokságra, klubként pályáztak.
Martonné Adler Ildikó
A 100 e Ft mekkora segítséget jelent a négy versenyzőnek?
Hegedüs Gábor
Az Úszó Klub támogatja őket, az útiköltséget szeretnék ebből fedezni, közös utazás,
szállást szerveznek.
A 11. pályázó estében elmondta, hogy a Sportiskola biztosítja a szükséges felszerelést. A
Bátorfi AKTK 2, 5 Ft millió támogatást már kapott.
Bognár Ignác
Visszavonta javaslatát Könnyű Richárd támogatásával kapcsolatban, abban az esetben
ha keresnek számára más megoldást.
Csákvári Antal
A Tájfutó Sportegyesület, ha kap 50 e Ft-ot, akkor az nem fog segíteni rajtuk, mert 1, 5
millióra lenne szükségük.
Kérte, hogy jövőre a költségvetés tárgyalásánál próbálják meg elérni és azon dolgozni,
hogy a sportra még több pénz jusson. A tavalyihoz képest növekedett az idei
felosztható összeg, de még ez is kevés.
Dr. Nagy Árpád
A sportturizmus bevételi forrás lehetne és meg kell találni azokat a sportágakat,
amelyek nagy létszámban jelennek meg. Felsőtárkányban a kerékpáros verseny 35004000 embert jelent, amelynek hatása Egerben is lecsapódik.
Csákvári Antal
Például a víz alatti hoki versenyre jön 2000 ember, akik itt hagynak 20 millió Ft-ot és 5
millióval támogatja a rendezvényt a város. Az Eger Rallyt is támogatta a város, illetve
Shotokan Karate EB-t. Ezek a rendezvények sok embert, látogatót vonzottak ide. Az
idei költségvetésben kifejezetten ezekre lett tervezve pénz.
Kérdése volt Martonné Adler Ildikóhoz, hogy szeretne-e módosítást vagy elfogadja így
a felosztást.
Martonné Adler Ildikó
Nincs módosítása.
Csákvári Antal
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Döntési javaslat:

A Bizottság támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportegyesületek, sportprogramok, egyéni sportolók
támogatása tárgyában beérkezett pályázatokat elbírálta és a pályázókat az alábbiak szerinti
mértékben részesíti támogatásban.

Ssz.

A pályázató neve

A rendezvény megnevezése,
időpontja

Igényelt
támogat
ás
összege
(eFt)

2013.
évben
már
kapott
támogat
ás

támogat
ás

összege

(e Ft)

Javasolt

összege

1.

Egri Sportiskola SE

A
Bornemissza
Gergely
Nemzetközi
Ökölvívó
torna
megrendezésére

2.

Egri Sportiskola SE

Tóth Péter Judo Emlékverseny
megrendezése

100

0

50

Gyógylovaglás biztosítása értelmi
fogyatékosok,
halmozottan
hátrányos
helyzetű,
sérült,
fogyatékosságban
is szenvedő
gyerekek részére. (10 fő részére)

200

0

150

Országos
bajnokságon
való
részvételhez, korosztályos EB-n
való részvételhez, utazásokhoz,
versenyzéshez kér támogatást..

200

0

200

A Senior Úszó VB-n, valamint az
EB-n való részvételhez (többszörös
EB, VB győztes helyezett) Eger
városát képviselné a kiemelt
rendezvényen.

100

0

50

2013. Olaszországban, Torinóban
megrendezésre
kerülő
senior
nemzetközi
versenyen
(világbajnokságon), valamint a
Eindhoveni EB-n való részvételhez.

290

0

50

ÉFOÉSZ
3.

4

Heves Megyei
Közhasznú Egyesület

Gledura Benjámin
Egri Sakk és RSG
Sportklub

Szilva Jánosné
5.
Egri Senior Úszó Club

Kiss Ágnes
6.
Egri Senior Úszó Club

100

0

50

7.

8.

Shotokan Karate
Közhasznú
Önvédelmi
Sportegyesület

Eged Futó Klub

Régiós Shotokan Karate Bajnokság
megrendezéséhez kér támogatást.
Cél: a küzdő sportok, a karate
sportág népszerűsítése tanulók
számára.
II.
Eged-hegyi
Terepfutás
rendezvényre,
terepfutás
népszerűsítése,
a
természet
megóvása, megismertetése, Eger
környékének
népszerűsítése.
(Bükki Nemzeti Park)

160

0

100

210

100

50

1 500

100

0

250

0

0

150

0

0

200

0

0

6-13-28 km-es futótávok tejesítése a
különböző korosztályokban, a
képességeknek megfelelően.

9.

10.

Egri Spartacus
Tájfutó
Sportegyesület

Shotokan Karate
Közhasznú
Önvédelmi
Sportegyesület

Tóth-Lovász Sára
11.

(EVSI cselgáncs
szakosztályának
sportolója)

Tóth-Lovász
Gergely
12.
(Bátorfi AKTK
versenyzője)

I.
Terem
Tájfutó
Torna
megrendezésére
általános
és
középiskolások számára.
Rendezvénysorozat ideje áprilistóldecemberig 7-20 éves korosztály
számára.
Egészséges életre való felkészülés
támogatása (sportnap).
A
2013.
évi
Szerbiai
Világbajnokságon való részvételre,
arra való felkészülésre, nevezési
díjakra.
Az éves versenyzés felkészülés
támogatására,
nevezési
költségekre,
sportruházat
vásárlására pályázik.
( Országos Diákolimpia 1. hely OB
két 3. hely)
Versenyzésre,
felkészülésre,
felszerelés
vásárlására,
annak
költségeire kér támogatást.
(Kerékpáros maratoni eredményei:
Mátra maraton 3. hely, Bükk
maraton 2. hely, Salgótarján 4.
hely)

Dobó Katica
Nyugdíjas Szervezet
13.
(Egri Polgári
Lövészegylet)

Szőllösi Henrik
14.

15.

16.

17.

(Egri Polgári
Lövészegylet)

Nyugdíjasok részére lövészverseny
szervezésére, lőszerek, oklevelek
vásárlására kér támogatást.

40

0

0

300

0

100

Válogatott versenyző (utánpótlás
válogatott).
Versenyzéshez,
felkészüléshez kér támogatást (OB
1. hely, 2. hely)
(Versenyekhez történő nevezési
díjak kiegészítésére, amelynek éves
díja kb.: 500 000 Ft + lőszer
vásárlásra)

Heves Megyei Úszó
és Vízilabda
Szövetség
Alapítványa és Egri
Sportmúzeum
Alapítványa.

A sportmúzeum népszerűsítésére,
előadások,
bemutatók
szervezésére,
élménybeszámoló
sorozat
elindítására
kér
támogatást.

200

0

0

Eger Városi
Úszóklub

Négy senior úszóval részt kívánnak
venni
Torinóban
a
Senior
Világjátékokon, amelyhez kérik a
város támogatását (utazás, szállás
és nevezési díjakhoz)

640

0

100

100

0

50

80

0

50

100

0

100

Sólyomszem
Közhasznú Tenisz
Egyesület

„Sólyomszem Kupa” Teniszverseny
Egerben megrendezéséhez kérnek
támogatását, amelynek rendezési
jogát elnyerték 2013-ban az
Országos Tenisz Szövetségtől.
(2013. szeptember 28-30.)

Gál Zsófia
18.

19.

(Nagy Sport
Egyesület)

Rudinszky Ádám

Hegyikerékpár versenyeken való
induláshoz kér támogatást (szerviz
és utazás költségeihez).
Hegyikerékpár Diákolimpia 2., 3.
helyezett, Bükk Hegyikerékpáros
Maraton 1. hely.
Magyar Bajnok. Ifjúsági EB-n vesz
részt válogatottként 2013.-ban. VB
részvételre
jelölt
válogatott

(EVSI SE – judo)

sportoló. (utazásra, felszerelésre
kér támogatást)

Török Zsolt

Magyar válogatott birkózó. EB és
VB
résztvevő.
2013-ban
versenyzéshez kér támogatást.

200

0

200

Korosztályos magyar válogatott
ökölvívó. Magyar Bajnok, EB, VB
résztvevő jelölt. Versenyzéshez kér
támogatást

100

0

100

Korosztályos magyar válogatott
atléta. Serdülő magyar bajnok. A
válogatottal
több
nemzetközi
versenyen vesz részt 2013-ban,
amelyhez kéri a támogatást.

100

0

100

20.
EVSI SE - birkózó

Könnyű Richárd
21.
EVSI SE - ökölvívó

Kun Zita
22.
EVSI SE - atléta

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda
irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
történő terjesztését.
45/2013. (IV.16.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé
terjesztését:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportegyesületek, sportprogramok, egyéni sportolók
támogatása tárgyában beérkezett pályázatokat elbírálta és a pályázókat az alábbiak szerinti
mértékben részesíti támogatásban.

Ssz.

A pályázató neve

A rendezvény megnevezése,
időpontja

Igényelt
támogat
ás
összege
(eFt)

2013.
évben
már
kapott
támogat
ás

támogat
ás

összege

(e Ft)

Javasolt

összege

1.

Egri Sportiskola SE

A
Bornemissza
Gergely
Nemzetközi
Ökölvívó
torna
megrendezésére

2.

Egri Sportiskola SE

Tóth Péter Judo Emlékverseny
megrendezése

100

0

50

Gyógylovaglás biztosítása értelmi
fogyatékosok,
halmozottan
hátrányos
helyzetű,
sérült,
fogyatékosságban
is szenvedő
gyerekek részére. (10 fő részére)

200

0

150

Országos
bajnokságon
való
részvételhez, korosztályos EB-n
való részvételhez, utazásokhoz,
versenyzéshez kér támogatást..

200

0

200

A Senior Úszó VB-n, valamint az
EB-n való részvételhez (többszörös
EB, VB győztes helyezett) Eger
városát képviselné a kiemelt
rendezvényen.

100

0

50

2013. Olaszországban, Torinóban
megrendezésre
kerülő
senior
nemzetközi
versenyen
(világbajnokságon), valamint a
Eindhoveni EB-n való részvételhez.

290

0

50

Shotokan Karate
Közhasznú
Önvédelmi
Sportegyesület

Régiós Shotokan Karate Bajnokság
megrendezéséhez kér támogatást.
Cél: a küzdő sportok, a karate
sportág népszerűsítése tanulók
számára.

160

0

100

Eged Futó Klub

II.
Eged-hegyi
Terepfutás
rendezvényre,
terepfutás
népszerűsítése,
a
természet
megóvása, megismertetése, Eger
környékének
népszerűsítése.

210

100

50

ÉFOÉSZ
3.

4

Heves Megyei
Közhasznú Egyesület

Gledura Benjámin
Egri Sakk és RSG
Sportklub

Szilva Jánosné
5.
Egri Senior Úszó Club

Kiss Ágnes
6.
Egri Senior Úszó Club

7.

8.

100

0

50

(Bükki Nemzeti Park)
6-13-28 km-es futótávok tejesítése a
különböző korosztályokban, a
képességeknek megfelelően.

9.

10.

Egri Spartacus
Tájfutó
Sportegyesület

Shotokan Karate
Közhasznú
Önvédelmi
Sportegyesület

Tóth-Lovász Sára
11.

(EVSI cselgáncs
szakosztályának
sportolója)

Tóth-Lovász
Gergely
12.
(Bátorfi AKTK
versenyzője)

Dobó Katica
Nyugdíjas Szervezet
13.
(Egri Polgári
Lövészegylet)
Szőllösi Henrik
14.

(Egri Polgári
Lövészegylet)

I.
Terem
Tájfutó
Torna
megrendezésére
általános
és
középiskolások számára.
1 500

100

0

250

0

0

150

0

0

200

0

0

Nyugdíjasok részére lövészverseny
szervezésére, lőszerek, oklevelek
vásárlására kér támogatást.

40

0

0

Válogatott versenyző (utánpótlás
válogatott).
Versenyzéshez,
felkészüléshez kér támogatást (OB
1. hely, 2. hely)

300

0

100

Rendezvénysorozat ideje áprilistóldecemberig 7-20 éves korosztály
számára.
Egészséges életre való felkészülés
támogatása (sportnap).
A
2013.
évi
Szerbiai
Világbajnokságon való részvételre,
arra való felkészülésre, nevezési
díjakra.
Az éves versenyzés felkészülés
támogatására,
nevezési
költségekre,
sportruházat
vásárlására pályázik.
( Országos Diákolimpia 1. hely OB
két 3. hely)
Versenyzésre,
felkészülésre,
felszerelés
vásárlására,
annak
költségeire kér támogatást.
(Kerékpáros maratoni eredményei:
Mátra maraton 3. hely, Bükk
maraton 2. hely, Salgótarján 4.
hely)

(Versenyekhez történő nevezési
díjak kiegészítésére, amelynek éves
díja kb.: 500 000 Ft + lőszer
vásárlásra)

15.

16.

17.

Heves Megyei Úszó
és Vízilabda
Szövetség
Alapítványa és Egri
Sportmúzeum
Alapítványa.

A sportmúzeum népszerűsítésére,
előadások,
bemutatók
szervezésére,
élménybeszámoló
sorozat
elindítására
kér
támogatást.

200

0

0

Eger Városi
Úszóklub

Négy senior úszóval részt kívánnak
venni
Torinóban
a
Senior
Világjátékokon, amelyhez kérik a
város támogatását (utazás, szállás
és nevezési díjakhoz)

640

0

100

100

0

50

80

0

50

Magyar Bajnok. Ifjúsági EB-n vesz
részt válogatottként 2013.-ban. VB
részvételre
jelölt
válogatott
sportoló. (utazásra, felszerelésre
kér támogatást)

100

0

100

Magyar válogatott birkózó. EB és
VB
résztvevő.
2013-ban
versenyzéshez kér támogatást.

200

0

200

Korosztályos magyar válogatott
ökölvívó. Magyar Bajnok, EB, VB
résztvevő jelölt. Versenyzéshez kér
támogatást

100

0

100

Sólyomszem
Közhasznú Tenisz
Egyesület

„Sólyomszem Kupa” Teniszverseny
Egerben megrendezéséhez kérnek
támogatását, amelynek rendezési
jogát elnyerték 2013-ban az
Országos Tenisz Szövetségtől.
(2013. szeptember 28-30.)

Gál Zsófia
18.

(Nagy Sport
Egyesület)

Rudinszky Ádám
19.
(EVSI SE – judo)

Török Zsolt
20.
EVSI SE - birkózó

Könnyű Richárd
21.
EVSI SE - ökölvívó

Hegyikerékpár versenyeken való
induláshoz kér támogatást (szerviz
és utazás költségeihez).
Hegyikerékpár Diákolimpia 2., 3.
helyezett, Bükk Hegyikerékpáros
Maraton 1. hely.

Kun Zita
22.
EVSI SE - atléta

Korosztályos magyar válogatott
atléta. Serdülő magyar bajnok. A
válogatottal
több
nemzetközi
versenyen vesz részt 2013-ban,
amelyhez kéri a támogatást.

Felelős:

100

0

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda
irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

Határidő:

2013. május 31.

8. Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelemről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
A Megyei Diáksport Szövetség elnöke, Bíró Csaba küldött egy levelet, amelyben kérnek
30 órát. Négy pályát szeretnének használni.
A másik kérelemben a sportcsarnok használatát kérik 40 órában, ahol zenei és ifjúsági
tehetségkutató fesztivált rendeznének.
Hegedüs Gábor
Ez egy 3-4 napon át tartó zenei rendezvény, amely a városban több helyen lesz. Ez a
délutáni órákban lesz. A 100 óra keretből 20 óra maradna, de kaptak lemondást egy
jótékonysági torna megrendezéséről és annak a 60 órája felszabadul, így még 80 óra
maradna tartalékban.
Bognár Ignác
A sportra szánt 30 órát támogatja. A zenei fesztivált egy multimilliárdos ember szervezi
és még ingyen adnának neki 40 órát. Legalább fél áron adja oda az önkormányzat, ne
ingyen.
Csákvári Antal
Egy zenei ifjúsági tehetségkutató fesztivál.

100

Bognár Ignác
Ne adják ingyen a 40 órát, hanem ajánljanak valamilyen kedvezményes bérleti díjat
Csákvári Antal
Ez a rendezvény is vonzza az embereket, turisztikailag jó befektetés
Bodnár Gábor
Nem tudja, hogy kikről van szó és milyen típusú zenei rendezvény, mert nem mindegy,
hogy kik jönnek a városba. Április közepe van, de már ki van osztva az ingyenes
létesítményhasználati keret. Véleménye szerint 20 órát kapjanak, a másik 20 óráért
pedig fizessenek bérleti díjat.
Aranyosi Gábor
A Promeritum Alapítvány levelében így fogalmaz: „ az – előzetes egyeztetések alapján –
a rendezvény megvalósulása és zavartalan lebonyolítása érdekében kérem bocsássa
térítésmentesen használatra a Dr. Kemény Ferenc Körcsarnokot….az ehhez szükséges
személyzeti hátteret, takarítást, polgárőrséget, közterület felügyelőket, valamint a
kedvezményes szálláslehetőségeket a vendégek és a versenyző zenekarok számára.”
A rendezvény körülbelüli költségvetése 15 millió Ft.
Nem mindegy, hogy önkormányzati részről vagy sport részről kapják a 40 órát. Itt most
nem sportról van szó és meggondolandó a dolog.
Csákvári Antal
Előzetesen volt egyeztetés a városvezetéssel.
Hegedüs Gábor
Volt egyeztetés és ez a folyamat már el is indult, itt a csarnokról kell dönteni.
Csákvári Antal
A csarnok bérleti díja 70 e Ft/óra, tehát 3 millió körüli összegről van szó.
Ez egy négy napos rendezvény, több ezer ember jön ide.
Lombeczki Gábor
Ez a rendezvény már 6 éve van és megkeresték Egert, hogy itt szeretnék rendezni az
idén és az elkövetkező években. Szeretnének kialakítani egy fesztivált, mint pl.
Sopronban a Volt Fesztivál.
Nem lehet előre megmondani, hogy kik jönnek ide és majd hogyan fognak viselkedni.
Az a lényeg, hogy ez egy tehetségkutató, esténként pedig koncertek lesznek.
Csütörtökön lesz egy konferencia, az első szakmai zenei konferencia Magyarországon.
Pénteken-szombaton tehetségkutató különböző műfajokban.
Csákvári Antal
A Szépasszonyvölgyben az idén már lehet, hogy meg lesz a színpad és jövőre már ott is
lehetne rendezni ezt a fesztivált, az ezévi tapasztalatokból merítve.
Hegedüs Gábor
Ennek a rendezvénynek a bevétele nem a sportban fog lecsapódni. Jó tévés és sajtó
visszhangja van a rendezvénynek. Amennyiben belépőt szednek, az kevés ahhoz, hogy
fedezzék a költségeket, fellépőket.

Aranyosi Gábor
A 15 millió Ft nem sok, akkor, ha Eger neve is elhangzik (reklámként) naponta kétszer
és egy óra reklámidőt kap.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak a határozati
javaslatról.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Emberi Erőforrás Bizottsága a beküldött rendkívüli támogatási
kérelmet saját hatáskörben megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:
1. Az Emberi Erőforrás Bizottság a Heves Megyei Diáksport Tanács számára
ingyenes létesítményhasználatot biztosít a Telecom Labdarúgó Diákolimpia
megyei döntőinek lebonyolítására, 30 órában az Északi Sporttelepen az
Önkormányzat 2013. évi 100 órás létesítményhasználat tartaléka terhére.
Felelős:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Kovács Géza
Egri Városi Sportiskola igazgató

Határidő:

2013. május 30.

2. Az Emberi Erőforrás Bizottság a Promeritum Alapítvány számára ingyenes
létesítményhasználatot biztosít a VII. ÉTER – Észak - Magyarországi Zenei
Tehetségkutató Fesztivál lebonyolításához, 40 órában a Kemény Ferenc
Sportcsarnokban az Önkormányzat 2013. évi 100 órás létesítményhasználat
tartaléka terhére.
Felelős:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Kovács Géza
Egri Városi Sportiskola igazgató

Határidő:

2013. május 30.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 1. határozati
javaslatban foglaltakat.

46/2013. (IV.16) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság a Heves Megyei Diáksport Tanács számára ingyenes
létesítményhasználatot biztosít a Telecom Labdarúgó Diákolimpia megyei döntőinek
lebonyolítására, 30 órában az Északi Sporttelepen az Önkormányzat 2013. évi 100 órás
létesítményhasználat tartaléka terhére.
Felelős:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Kovács Géza
Egri Városi Sportiskola igazgató

Határidő:

2013. május 30.

A bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2. határozati
javaslatban foglaltakat.
47/2013. (IV.16) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság a Promeritum Alapítvány számára ingyenes
létesítményhasználatot biztosít a VII. ÉTER – Észak - Magyarországi Zenei
Tehetségkutató Fesztivál lebonyolításához, 40 órában a Kemény Ferenc
Sportcsarnokban az Önkormányzat 2013. évi 100 órás létesítményhasználat tartaléka
terhére.
Felelős:
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Kovács Géza
Egri Városi Sportiskola igazgató
Határidő:

2013. május 30.

9. Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosítására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Zakarné Tóth Brigitta
A szakrendszer zárása után jelezte a Kórház, hogy jön még egy orvos, aki már április 8án kezdett is és sürgős lenne a lakás.
A rendőrség is igényelne még egy bérlőkijelölési jogot lakásra, velük is felvették a
kapcsolatot és elfogadták a Pozsonyi utcai lakást.
A Rendőr Főkapitányság vezetője megkereste a hivatalt azzal, hogy volt tavaly a
Közgyűlésnek egy döntése, amelyben jóváhagyta a rendőrség lemondását négy lakásról.
Ezt a nyilatkozatát szeretné visszavonni és kéri Közgyűlést vonja vissza a határozatát és
ne megszüntesse a bérlőkijelölési jogát, hanem szüneteltesse. Viszont a négy lakás már

bérbe van adva, ezért tudomásul veszik, hogy nem ezt a négy lakást kapják. Ez nagyon
fontos nekik, mivel a bérlakásra vonatkozó lemondó nyilatkozatot nem terjesztették fel
a BM-hez.
Csákvári Antal
Mindhárom határozati javaslat támogatható.
Bognár Ignác
A rendőrség az üres lakás után is fizeti a bérleti díjat, akár lakik ott valaki, akár nem.
Mivel lemondott róla, így nem kellett fizetnie. Most nem kapnak négy lakást, majd
csak akkor, ha igény lesz rá, ezzel ők jól járnak.
A rossz környékre kellene a rendőröket költöztetni és javulna a közbiztonság.
Csákvári Antal
Anyagi kár nem érte az önkormányzatot, és ha valaki akkortól fizet, amikortól birtokba
vette az ingatlant, ez úgy korrekt.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
Döntési javaslat:
1.

•
•
•

•

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház
számára az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12., valamint az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám alatti
lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig
biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Markhot Ferenc Kórházzal fennálló
jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12. szám alatti lakás esetén megegyezik a
26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a) pontja, és a 43. § (1) bek. c)
pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével,
míg az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám alatti 1 szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakás
esetén a lakbér mértéke megegyezik a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2) bekezdésében
foglaltakkal, azaz az Eszterházy Károly Főiskola bérlőkijelölési jogával érintett oktatói
bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel. (Költségelvű lakbér 440 Ft/m2/hó + Áfa)
Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása alól
mentesülnek a bérlők.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság számára az Eger, Pozsonyi u. 16/B. II/9. szám alatti lakásra vonatkozóan
bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. május 01. napjától 2018. április 30. napjáig
biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a)
pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó
+ 10 % + Áfa) mértékével.
A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői
okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

•
•
•

•

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 393/2012. (VI. 28.) határozatát
visszavonja, és hozzájárul a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot - az Eger, Tárkányi B.
u. 1. II. lph. I/3., az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. II/2., az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. II/3.
és az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/5. szám alatti lakásokra vonatkozóan - megillető
bérlőkijelölési jogának 2012. július 1. napjától történő szüneteltetéséhez.
Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését.
48/2013. (IV.16.) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
1.

•
•
•

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház
számára az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12., valamint az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám alatti
lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:
A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig
biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Markhot Ferenc Kórházzal fennálló
jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12. szám alatti lakás esetén megegyezik a
26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a) pontja, és a 43. § (1) bek. c)
pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével,
míg az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám alatti 1 szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakás
esetén a lakbér mértéke megegyezik a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2) bekezdésében

•

foglaltakkal, azaz az Eszterházy Károly Főiskola bérlőkijelölési jogával érintett oktatói
bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel. (Költségelvű lakbér 440 Ft/m2/hó + Áfa)
Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása alól
mentesülnek a bérlők.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság számára az Eger, Pozsonyi u. 16/B. II/9. szám alatti lakásra vonatkozóan
bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:
•
•
•

•

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. május 01. napjától 2018. április 30. napjáig
biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a)
pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó
+ 10 % + Áfa) mértékével.
A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői
okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 393/2012. (VI. 28.) határozatát
visszavonja, és hozzájárul a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot - az Eger, Tárkányi B.
u. 1. II. lph. I/3., az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. II/2., az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. II/3.
és az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/5. szám alatti lakásokra vonatkozóan - megillető
bérlőkijelölési jogának 2012. július 1. napjától történő szüneteltetéséhez.
Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. május 31.

k. m. f.

…………………..………………
Csákvári Antal
Emberi Erőforrás Bizottság
elnöke

1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról, a központi költségvetési támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, figyelemmel a költségvetési szervek
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről, továbbá a beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségekről szóló Kormányrendeletekre, elkészült Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Beszámolója.
A Beszámoló tartalmazza:
•
•
•
•
•

a rendelet-tervezet szövegét,
a rendelet-tervezet mellékleteit,
a 2012. évi gazdasági folyamatok szöveges indokolását,
az elemzéshez szükséges kimutatásokat, ábrákat,
a központi költségvetési támogatások – normatív állami támogatások –
elszámolásának mellékletét.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Eger, 2013. április 10.

Habis László sk.

Polgármester

2. napirend

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv
pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy
időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét,
határozatát.
A kincstári költségvetési beszámoló része a pénzmaradvány levezetése, melynek
részletei a 2012. évi beszámoló 8. mellékletében kerültek bemutatásra.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi összesített pénzmaradványa a
befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve 3.439.661 E Ft.
A pénzmaradvány jelentős része kötelezettséggel terhelt, összege 1.879.691 E Ft.
A 2012. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt és feladatokra előirányzott
összegeit az 1. melléklet foglalja össze. Az önkormányzati költségvetési szervek
pénzmaradványát a 2. és 2/a. mellékletek mutatják be. Az önkormányzatnál kezelt
feladatok maradványát a 3-10. mellékletek részletezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat és a csatolt mellékletek szerint
fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi
pénzmaradványát.

Eger, 2013. április 10.

Habis László s.k.
Polgármester

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS
intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2013. évi változásaival
összefüggő előirányzat módosításokról

Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztés a közoktatási intézményekben, valamint a önkormányzati fenntartású szociális
és gyermekjóléti intézményekben nyújtott étkezés 2013. évi nyersanyagköltségének és térítési
díjának emelését és egyes költségvetési előirányzatok szükséges módosítását javasolja.
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, ezen belül a gyermek és tanulói étkeztetés
intézményi térítési díjait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) alapján a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg.
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
és azok térítési díjairól” szóló többször módosított 14/2007. (III. 30.) önkormányzati
rendelete márciusi módosításával Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
elfogadta, hogy 2013. május 1-jétől átlagosan 3,5 %-kal növelten kerüljenek
meghatározásra a térítési díjak.
1.
A köznevelési intézményekben az élelmezési nyersanyagköltségek, térítési díjak emelése
módosítja az étkezési eladási árakat – ezen belül a rezsiköltségeket - is, melynek részleteit a
Pensió 17 Kft. által működtetett konyhák vonatkozásában az
1. mellékletben, a nem
Pensió 17 Kft. által működtetett intézményekben pedig a 2. mellékletben foglaltuk össze.
A rezsiköltségek növekedésének mértéke a nyersanyagköltségekhez hasonlóan átlagosan
szintén 3,5%.

A 4. melléklet tartalmazza az eladási ár-, és térítési díjváltozásokkal összefüggő 2013. évi
intézményi kiadási és bevételi előirányzat módosításokat. A mellékletben a többletkiadások és
többletbevételek a töredékévre számolt várható intézményi adagszámok figyelembevételével
kerültek meghatározásra.

Az étkezési térítés díjak vonatkozásában biztosított normatív kedvezményeket a Gyvt. 151. § (5)
bekezdése szabályozza. A bekezdés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő óvodás, továbbá az általános iskola 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő gyermekek és tanulók után az intézményi térítési díj 100 %-át
kedvezményként kell biztosítani, számukra az ellátás tehát ingyenes. A szintén rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de az előbbi körbe nem tartozó gyermekek és
tanulók, a három- vagy többgyermekes családokban élő, továbbá a tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell kedvezményként
biztosítani. A térítési díj kedvezmények, valamint a rezsiköltségek fedezetét az önkormányzat
biztosítja.
Az átlagosan 3,5 %-os áremelés az intézményi kiadási előirányzatokat mindösszesen 16 344 e
Ft-tal, az intézményi működési bevételeket pedig 6 631 e Ft-tal növeli.

A 2013. május 1-jei hatályú változások térítési díjbefizetéssel (működési többletbevétellel) nem
fedezett részére önkormányzati többlettámogatás biztosítása szükséges, mely összességében 9
713 e Ft átcsoportosítását teszi szükségessé.
Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartósában lévő 3 intézmény
vonatkozásában a rezsi költségek számítása a speciális viszonyok miatt nem tervezhető
megfelelően, így előirányzat változásokra lehet számítani az év későbbi részében.

2.
A szociális ellátásként nyújtott étkezés és a szociális intézmények nyersanyagnormáinak,
térítési díjainak, valamint a gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődék élelmezési
nyersanyagnormáinak, térítési díjainak emelése ugyancsak 3,5 %-os. (3. melléklet)
Ez a Családsegítő Intézetben az ápoló- gondozó otthonban, az átmeneti szálláson ellátottak, az
idősek és a fogyatékosok nappali gondozottjai étkezését, valamint a szociális étkezést igénybe
vevőket érinti. Kiterjed az Idősek Berva- völgyi Otthonában lakók számára biztosítot teljes
körű étkezési ellátásra és a bölcsődékre, valamint a munkahelyi étkezésre is.
A szociális intézményekben a térítési díj alapja a szolgáltatások önköltsége. Az intézményi
térítési díjat az önköltség és az állami hozzájárulás különbözetében kell megállapítani. A
jövedelmi és szociális helyzet alapján adhatóak kedvezmények, illetve ugyancsak szabályozza a
törvény, hogy az ellátott jövedelmének egy része meg kell, hogy maradjon a térítési díjak
kifizetése után.
A Családsegítő Intézet szociális szolgáltatásai keretében étkezők (szociális étkezésben
részesülők és nappali intézeti gondozottak) a jövedelmüktől függően fizetnek térítési díjat, és
csak a legmagasabb jövedelműeknél éri el a tényleges önköltséget. A jogszabályok előírásai
alapján nyújtandó kedvezmények miatt az alacsonyabb jövedelműek étkezése során keletkezik
jelentős bevételi hiány az intézménynél.
Az Idősek Berva-völgyi Otthonában a térítési díjak 3,5 %-os emelésével a bevétel fedezi a
többletkiadásokat, így előirányzat módosításra nincs szükség.

A bölcsődékben a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az
élelmezési napok nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege és a napi gondozási
díj. A gondozási díj korábbi 133 Ft-os összege nem került emelésre.
A személyi térítési díjat az intézményvezető a család egy főre jutó jövedelme, valamint a
normatív kedvezmények (térítésmenetes és 50%-os) figyelembevételével állapítja meg.
A bölcsőde mellett a családi napközi, a játszóház, a családok átmeneti otthona és a gyermekek
átmeneti gondozása is térítési díj változásokat vonz magával.
Ezekből következik, hogy a kibővült ellátási kör miatt mind a bevételi, mind a kiadási
előirányzat változni fog.
A díjemelések ezért olyan módon érintik az intézmények költségvetéseit, hogy a kiadási
előirányzathoz képest kevesebb bevételük keletkezik a törvényi és a helyi szabályozás alapján
járó kedvezmények miatt.
A térítési díj emelését is figyelembe véve a nyersanyagnorma és rezsiköltség emelés 2013. évi, 8
hónapra számított többletigénye a Családsegítő Intézetnek: 1 958 e Ft, a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóság többletigénye: 64 e Ft.
Az előterjesztés elfogadása esetén az intézményi kiadási előirányzatokat
mindösszesen 21 596 e Ft-tal, az intézményi működési bevételeket pedig 9 861 e Ft-tal
növelik a térítési díjemelések, valamint árváltozások (4. melléklet).
A 2013. május 1-jei hatályú változások díjfizetéssel nem fedezett részére, mely 11 735 e
Ft, önkormányzati többlettámogatás szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Eger, 2013. április 4.

Habis László s.k.
polgármester

4. napirend

….. sz. napirendi pont
„A” - Előterjesztés
állami fenntartásba került nevelési- oktatási intézmények főzőkonyháinak és konyhai
dolgozóinak átvételéről
Tisztelt Közgyűlés!
A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ 2013. április 1-jével három nevelési- oktatási
intézmény fenntartásának és működtetésének jogát adta át a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Egri Tankerületének.
Ezek az intézmények a következők:
-

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és
Diákotthon
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon
Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai - a nevelési-oktatási intézmények állami
fenntartásba kerülésével 2013. január 1-jétől módosultak.
A 151. § (2) bekezdése szerint, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a
települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a gyermekek és a
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli
meleg főétkezést és két további étkezést. Az intézményi térítési díjat (az étkezés
nyersanyagköltségét) a települési önkormányzat állapítja meg.
E rendelkezés alapján a 2013. évi önkormányzati költségvetésben az EKVI soraira terveztük a
korábbi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények, valamint a három MIK-es
intézmény étkezéssel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatait.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezdeményezte, hogy 2013. május 1-től Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére két intézmény esetében - Szalaparti Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon, és a Mlinkó István
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon- átadja az ott működő
konyhákat működtetésre. Az indoka, hogy a köznevelési feladatok tekintetében egy tiszta
profilú intézmény jött létre, amiben „idegen” elem a főzőkonyha, aminek a költségeit
egyébként is a város fizeti.

Az Önkormányzat által működtetett konyhák átszervezésének, vagyis egy központi
főzőkonyha kialakításának lehetősége indokolja átgondolni azt, hogy mely intézményhez
kerüljenek ezek az új konyhák. A jövőbeli központi konyhához kapcsolódó főzőkonyhák,
befejező konyhák és melegítő konyhák meghatározásánál már ezeket a helyeket is számba
tudjuk venni.
Mivel a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnak van legnagyobb tapasztalata a konyhák
üzemeltetésében, javasoljuk, hogy ezek a konyhák is hozzájuk tartozzanak. Így az EKVI soraira
tervezett bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése szükséges e kettő intézmény
vonatkozásában.
A konyhákkal a Szalaparti Intézményből 6 fő, a Mlinkóból pedig 5 fő konyhai dolgozó átvétele
indokolt, mely a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság létszámkeretét bővítené.
Az étkeztetést a tanulók számára 2013. március 31-ig a Heves Megyei Intézményfenntartó
Központ (MIK), 2013. április 1-től április 30-ig pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) biztosította, biztosítja 2 konyha üzemeltetésével és a harmadik intézmény
vonatkozásában, szolgáltatótól vásárolt étkezéssel.
2013. januári közgyűlés elfogadta, hogy feladat-ellátási szerződést kössön az Önkormányzat a
MIK-kel, melynek keretében a MIK biztosította januártól márciusig az étkezést. Ennek alapján
módosító szerződés megkötésére van szükség a KIK-kel, mely magába kell, hogy foglalja a
januártól- áprilisig terjedő 4 hónap feladatellátását, valamint az Önkormányzat és a KIK
közötti elszámolás feltételeit.
A 2013. május 1-től átvett konyhák és dolgozók átvételéhez kapcsolódó egyéb megállapodásokat
egy átadás- átvételi szerződés keretében szükséges rögzíteni, mely a korábban átadott nevelésioktatási intézmények átadás- átvételi szerződéseinek mintájára készüljön.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.
Eger, 2013. április 9.

Habis László
polgármester

5. napirend

Előterjesztés
szociális szolgáltatást biztosító
feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tisztelt Közgyűlés!
A Főegyházmegyei Karitász Központ 15 éve működteti Egerben a RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot.
Az intézmény három ellátást kínál a rászorulók számára: szenvedélybetegek nappali
ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű szolgáltatások.
Közösségi ellátásban 40 fő, nappali ellátásban 30 fő veszi igénybe a szolgáltatásokat.
A felsorolt ellátási formák közül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben meghatározott szenvedélybetegek nappali ellátása jelenleg is
kötelező önkormányzati feladat.
A szolgálat egyházi tulajdonú ingatlanban működik.
A szakmai szabályok (1/200. SZCSM rendelet) szerint nappali ellátást biztosító
intézmény
a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon működjön.
Az intézménynek rendelkeznie kell
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) amennyiben a étkezést nyújt, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására
szolgáló helyiségekkel.
A szenvedélybetegek nappali intézményében többfunkciós helyiséget kell biztosítani,
melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.
A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási ideje napi hat óránál kevesebb nem
lehet.
Az intézmény szolgáltatásai különösen
a) igény szerint meleg élelem biztosítása,
b) szabadidős programok szervezése,
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,
d) hivatalos ügyek intézésének segítése,
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e) munkavégzés lehetőségének szervezése,
f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe
vevők
részére
sajtótermékeket,
könyveket,
kártyaés
társasjátékokat,
tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások
szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása,
valamint a mentális gondozás.
A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási
tervet készít. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell
elkészíteni
Az intézmény fenntartását 1998-2004. között önkormányzatunk már támogatta.
2005-től mostanáig RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat önkormányzati támogatás
nélkül tudott működni.
A szociális területet ért változások, a kiadásoknak az állami költségvetési
támogatásokat meghaladó növekedése a RÉV-et is érintik.
A Karitász Központ vezetője támogatási kérelemmel és ellátási szerződésre vonatkozó
javaslattal kereste meg az önkormányzatot.
2013. évi költségvetésünkben 2 500 eFt éves támogatást fogadtunk el ilyen célra.
Tisztelettel kérem a Közgyűlés felhatalmazását az önkormányzati kötelező feladatot
jelentő szenvedélybetegek ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására.
Eger, 2013. április 9.

Habis László
polgármester

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS
költségvetési kiadási sor nevesítéséről
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013. február 28-án megtartott
testületi ülésén elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.
A 2013. évi költségvetésben a II. fejezet 13 címszámának 4/1/5 alszámaként jelenik meg
az Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokság lebonyolítása, működési jellegű
támogatása 1 000 000 Ft. összegben.
Az Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokság 2013. szeptember 23-28. közötti
időszakban kerül megrendezésre a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklub /3355
Kápolna Március 15. út 11./ szervezésében.
Ezúton kérjük a Tisztelt Közgyűlést tegye lehetővé, hogy a költségvetésben
meghatározott Erőemelő és Fekvenyomó Világbajnokság lebonyolítása alszámon lévő
összeget
/1 000 000 Ft/ nevesítetten a Kompolti Erőemelő és Fitness Sportklub használja fel.
A 2013. évi költségvetésben a II. fejezet 13 címszámának 2/1/5 alszámaként jelenik meg
a Búvár Világbajnokság lebonyolítása, működési jellegű támogatása 1 000 000 Ft.
összegben.
A Búvár Világbajnokság 2013. augusztus 16-18-án kerül megrendezésre a Búvár és
Vízisport Klub Eger /3300 Eger, Diófakút u. 1./ szervezésében.
Ezúton kérjük a Tisztelt Közgyűlést tegye lehetővé, hogy a költségvetésben
meghatározott Búvár Világbajnokság lebonyolítása alszámon lévő összeget
nevesítetten a Búvár és Vízisport Klub Eger használja fel.
A 2013. évi költségvetésben a II. fejezet 15. címszámának 2/1/5 alszámaként jelenik meg
a sportcélú támogatások, kiadások működési célú előirányzat 71 000 000 Ft
keretösszege, amelynek felosztását 164/2013. (III. 28.) sz. határozatával az iskolai és
diáksport tevékenység támogatására 2 600 000 Ft-ot hagyott jóvá a testület. A
jóváhagyott összeget a Városi Diáksport Bizottságok használják fel egyenlő arányban.

/ADSB, KDSB 1 300 000 – 1 300 000 Ft összegben/ az év során megrendezésre kerülő
városi diáksport versenyek rendezési költségeire.
Az Egri Sportiskola SE az ADSB és a KDSB között létrejött megállapodásnak
megfelelően a támogatás összegét 2 600 e Ft-ot az Egri Sportiskola SE-en keresztül
kapja meg a két diáksport bizottság, a városi diáksport versenyek lebonyolítására.
Ezúton kérjük a Tisztelt Közgyűlést tegye lehetővé, hogy a költségvetésben
meghatározott iskolai és diáksport tevékenység támogatására biztosított összeget
nevesítetten az Egri Sportiskola SE kapja meg.
Eger, 2013. április 08.

Csákvári Antal
tanácsnok

7. napirend

ELŐTERJESZTÉS
szabadidős és sportprogramok, sportegyesületek, egyéni sportolók
rangos eseményeken történő részvételének támogatására
pályázati rendszer keretében
Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évi költségvetésében támogatja Eger város
közigazgatási területén tevékenykedő társadalmi sportszervezeteket.
Az előző évek tapasztalati alapján 2013. évben is támogatni kívánjuk pályázati
rendszerben Eger városában megrendezésre kerülő szabadidős- és élsportesemények
rendezési költségeit, egyéni sportolók versenyzését, valamint a fogyatékos és
mozgássérült sportolók részvételét a sporteseményeken, versenyeken.
A pályázati alap: 1.500.000 Ft
A pályázók körének meghatározását, a pályázati feltételeket és annak módját a
pályázati kiírás tartalmazta, melynek megfelelően 22 db érvényes pályázat érkezett be.
Elsősorban azokat a pályázatokat részesítjük előnyben, akik az Önkormányzat egyéb
alrendszeréből nem részesülnek támogatásban.
Az Emberi Erőforrás Bizottság szakmai javaslatait a Közgyűlés elé terjeszti
véleményezésére és elfogadásra.
A pályázatok megtekinthetők 2013. április 10-től a Humán Szolgáltatási Irodán Hegedüs
Gábor sport ügyintézőnél.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázati kiírásra beérkezett kérelmeket és az
Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2013. április 09.

Csákvári Antal
tanácsnok

8. napirend

ELŐTERJESZTÉS
rendkívüli támogatási kérelemről
Tisztelt Bizottság!
Eger Megyei Jogú Város Emberi Erőforrás Bizottságához két rendkívüli támogatási
kérelem érkezett, amelyben kérik az Önkormányzat és az Emberi Erőforrás Bizottság
támogatását.
A Heves Megyei Diáksport Tanács azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez és az
Emberi Erőforrás Bizottsághoz, hogy 2013. május 4-én az Északi Sporttelepen
megrendezésre kerülő Telecom Labdarúgó Diákolimpia megyei döntőit rendkívüli
támogatás keretében térítésmentesen tudják lebonyolítani.
Rendezvényük 4 pályán összesen 30 órát vesz igénybe, amelyet kérünk térítésmentesen
biztosítani.
A verseny időpontja a létesítmény igénybevételét tekintve egyeztetésre került az
intézményt működtető Városi Sportiskola igazgatójával.
A Diáksport Tanács rendkívül nehéz anyagi helyzetben van 2013-ban, annak ellenére,
hogy a diáksport központi támogatásban részesül.
Azért kérjük az Északi Sportpályák bérleti díjának elengedését támogatásként, mivel
megfelelő csapatlétszám miatt a mérkőzések biztosítása csak itt lehetséges, anyagi
lehetőségeik pedig végesek.
A Promeritum Alapítvány más szervezetekkel karöltve ez évben is megrendezi az
immár hagyományossá vált Zenei és Ifjúsági Tehetségkutató Fesztivált az idén első
alkalommal Eger városában.
A több helyszínen lebonyolításra kerülő rendezvényhez az Alapítvány a Kemény
Ferenc Sportcsarnok használatát is kéri május 16-tól május 19-ig 40 órában.
Ezért az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetések alapján kéri a város Emberi
Erőforrás Bizottságát, illetve Közgyűlését, hogy ingyenes létesítményhasználatukat
támogassa a Kemény Ferenc Sportcsanokban a fesztivál sikeres lebonyolítása
érdekében.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni
szíveskedjen.

Eger, 2013. április 08.
Tisztelettel:

dr. Palotai Zsuzsanna sk.
irodavezető

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére,
valamint bérlőkijelölési jog biztosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A Markhot Ferenc Kórház vezetése azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
hogy fiatal szakorvosai, és családjuk lakhatásának megoldása érdekében
önkormányzati bérlakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosítson.

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
rendelete 17-18. §-ainak rendelkezései alapján biztosíthat számukra lakást.
Eszerint a Közgyűlés döntése alapján városi közérdekű, illetve állami, önkormányzati
feladatellátáshoz kötődő, kiemelkedő fontosságú cél megvalósítása bérlakás
juttatásával támogatható. A bérbeadás történhet közvetlenül a bérlő részére, vagy
bérlőkijelölési jog biztosításával. A bérlőkijelölési jogról illetve közvetlenül a bérlő
számára történő bérbe adás esetén a bérbeadásról valamint annak feltételeiről a
Közgyűlés dönt. Az Önkormányzat a bérlőkijelölési joggal rendelkező munkáltatóval
bérlőkijelölésről szerződést köt. A szerződésben kell rendelkezni – a lakástörvényben
meghatározottakon túl - a bérlőkijelölési jog időtartamáról, a lakás adatairól, a bérlő
kiválasztására vonatkozó feltételekről valamint a felek egyéb jogairól és
kötelezettségeiről. A szerződésben kell szabályozni a lakbér és egyéb költségek
viselését arra az időtartamra, amely alatt a rendelkezésre bocsátott lakásnak azért
nincs bérlője, mert a bérlőkijelölési joggal rendelkező bérlőt nem jelölt.
Javasolom, hogy a Közgyűlés döntsön az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12. szám alatti 1 +
2 félszobás, 61 m2 alapterületű, összkomfortos, valamint az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám
alatti 1 szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosításáról, a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. június 01. napjától 2018. május 31.
napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Markhot Ferenc Kórházzal
fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke az Eger, Pozsonyi u. 41. ttér. 12. szám alatti lakás esetén
megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a) pontja,
és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540

Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével, míg az Eger, Érsek u. 10. I/3. szám alatti 1
szoba, 39 m2 alapterületű, komfortos lakás esetén a lakbér mértéke megegyezik
a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló
26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltakkal, azaz az
Eszterházy Károly Főiskola bérlőkijelölési jogával érintett oktatói bérlakások
esetén alkalmazandó lakbérrel. (Költségelvű lakbér 440 Ft/m2/hó + Áfa)
4. Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba
foglalása alól mentesülnek a bérlők.
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben az állományban lévő fiatal rendőr, és családja
lakhatásának biztosítása érdekében igényel önkormányzati lakásra bérlőkijelölési
jogot.
A fent hivatkozott rendelet alapján lehetőség van a kérelem teljesítésére, így javaslom,
hogy a Közgyűlés döntsön az Eger, Pozsonyi u. 16/B. II/9. szám alatti 1 + 2 félszobás,
61 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról, a
következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. május 01. napjától 2018. április 30.
napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §.
(1) bek. a) pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű
lakbér (540 Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével.
4. A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2012.
júniusában 4 db bérlakásra (az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. I/3., az Eger, Tárkányi B. u.
1. II. lph. II/2., az Eger, Tárkányi B. u. 1. II. lph. II/3. és az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/5.)
vonatkozó bérlőkijelölési jogáról mondott le, melyhez a Közgyűlés a 393/2012. (VI. 28.)
határozatával a 2012. július 01. napjától hozzájárult.
A Rendőr-főkapitányság vezetője 2013. április 15. napján nyilatkozott, hogy a korábban
tett lemondó nyilatkozatát visszavonja. A HMRFK szándéka ugyanis nem a
bérlőkijelölési jogról való lemondás, hanem annak szüneteltetése volt, hiszen a
lakásokra - a folyamatosan jelentkező igények kielégítése érdekében – a jövőben is
szüksége van. Tudomásul veszik, hogy a közgyűlési döntés értelmében kötött
megállapodás alapján a lemondott lakások ma már bérbeadásra kerültek. Erre
tekintettel kérik az Önkormányzatot, hogy a visszaadott lakások helyett előre
bejelentett igény esetén – lehetőség szerint - hasonló paraméterekkel rendelkező 4 db
lakásra biztosítson bérlőkijelölési jogot a HMRFK számára.
A fentiek alapján a kérelem a 393/2012. (VI. 28.) közgyűlési határozat visszavonására, és

a kérelemnek megfelelően a 4 db lakás vonatkozásában a bérlőkijelölési jog
szüneteltetésére irányul.
Kérem a Közgyűlést, a bérlőkijelölési jogok fenti feltételekkel történő biztosításához,
valamint a 393/2012. (VI. 28.) közgyűlési határozat visszavonásához, ezzel egyidejűleg a
bérlőkijelölési jog szüneteléséhez járuljon hozzá.

Eger, 2013. április 9.

Habis László sk.
polgármester

