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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. április 17-én 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
Aranyosi Gábor szakértő
Bodnár Gábor szakértő

Hivatal részéről:

Dr. Kovács Luca jegyző
Rázsi Botond alpolgármester
Merczel Éva Mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Hegedüs Gábor sport ügyintéző
Pásztor Gyula humán ügyintéző
Szűcs Tamás csoportvezető
Valcsákné Kecskeméti Kornélia vagyongazdálkodási üi.
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Felföldiné Szabados Ágnes szakkollégium vezető
Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Takács Zoltán ügyvezető
Dr. Reszkető Marianna
A bizottság elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket. Tájékoztatásul elmondta, hogy a
bizottsági ülés nyílt napirendi pontokkal folytatódik.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezet az Önkormányzat
2011. évi zárszámadásáról a központi támogatások elszámolásáról, valamint a
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Csákvári Antal
Köszöntötte Irodavezető asszonyt, kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az
előterjesztéshez?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy az új jogszabály miatt módosítani kellett a szerkezetet, ez a mellékleteken és
a kimutatásokon is látszik. A kimutatások tájékoztató jelleggel készültek, a mellékletek
kötelező kellékei a zárszámadási rendeletnek. Felhívta a figyelmet a 16., 17., 18.
mellékletekre, ezek szerkezetükben is változtak. A 18. mellékletben az Áht. Tv. szerint a
pénzeszközváltozást külön mellékletben kell szerepeltetni. Eddig a költségvetési mérleg alján

szerepelt, most részletesen szerepel a mellékletben. Az előirányzati záró főösszeg 18 milliárd
24 millió Ft. Teljesítéseknél bevételi oldalon 17 milliárd 866 millió Ft a főösszeg, 99,12 %-os
a teljesítés. A jogszabályváltozás miatt a meg nem érkezett támogatások, amelyek a
költségvetésben tervezve voltak, de nem kerültek folyósításra az év folyamán, azoknak az
előirányzatát le kellett csökkenteni az utolsó rendeletmódosításkor. A saját bevétlek jól
alakultak, 8,5 milliárd Ft az önkormányzat saját bevételeinek az összege. Ebben a hivatal és
az intézmények is szerepelnek. Elmaradás volt az intézményi működési bevételeknél, de nem
túl jelentős. A polgármesteri hivatalnál a tárgyi eszköz értékesítésben, a sajátos felhalmozás
és tőkebevételeknél volt jelentős elmaradás. A helyi adó bevételek és az illetékbevételek,
kamatbevételek nagyon jól alakultak és kompenzálni tudták más bevétel kieséseket Ebből
még fel tudtak használni, hogy a kieső hitelfelvételi összeget tudják pótolni. Az utolsó
rendeletmódosítás alakalmával egyrészt a bevételi többletekből, másrészt pedig kiadási
előirányzatok zárolásával egy közel 900 millió Ft-os hitelfelvételi összeg zárolására kerül sor.
A hitelfelvételeknél közel 1,2 milliárd Ft-tal tudták csökkenteni. Vannak olyan hitelkeretek,
amelyre a szerződést megkötötték 2011-ben és 2012 folyamán van lehetőség hitelfelvételre.
Összességében a bevételek jól alakultak. Kiadási oldalon látható a megtakarítás. Az hivatal és
az intézmények tekintetében is alacsonyabb a működési kiadási teljesítési szint, mint 2010ben. Ez nagyértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyensúlyi költségvetés egész évben
biztosított volt. A működési kiadások meghaladják a 12 milliárd Ft-ot. A kiadási főösszeg 15,
5 milliárd Ft volt. A tartalék előirányzatokból is maradt 265 millió Ft-os összeg év végén.
Ebből volt olyan tétel, amely meghatározott célhoz kötött. Az intézményeknél nem került
elvonásra a szabad pénzmaradvány összege és a hivatali szinten sem került nagyobb elvonásra
sor. A többi tételnél, ahol volt szabad pénzmaradvány, ott a költségvetésnél már jelzett
problémák orvoslására tudják felhasználni, így például a városüzemeltetés kiadási
előirányzatát lehet növelni 30 millió Ft-os összeggel és 7 millió Ft a színházi kiadások
finanszírozására fordítódna. A gazdálkodás kapcsán komoly kérdőjel, hogy a hitelfelvételek
sikerülnek e. Véleménye szerint az egyensúlyi gazdálkodást fogják tudni biztosítani. A 18.
mellékletben látszik, hogy 2012. januárjában ugyanannyi pénzeszközzel rendelkeztek, mint
2011 januárjában.
Csákvári Antal
Az anyagból és a kiegészítés alapján úgy látta, hogy ismét jól gazdálkodott a város. Köszönet
illeti az intézményvezetőket, hogy jól gazdálkodtak az elmúlt évben is. Kérte a szakkollégium
és érdekképviseletek képviselőit, hogy tolmácsolják ezt az intézmények dolgozóinak. A
pénzmaradványt a fenntartó nem kívánja elvonni az intézményektől, ezt támogatta és jónak
találta. Örömmel fogadta, hogy a Színház és a Városgondozás is kap a pénzmaradványból.
Bodnár Gábor
Az intézményvezetők és a dolgozók nevében megköszönte a dicséretet. Köszönetet mondott a
városvezetésnek és a szakirodáknak, azért hogy az intézményekben mindig pontos volt a
bérkifizetés, a közüzemei számlákat is tudták fizetni és még beruházásra is volt lehetőség.
Felföldiné Szabados Ágnes
Megköszönte, hogy az előző évi pénzmaradvány az intézményeknél maradhat, mert erre nagy
szükség van és ez motiváló erővel bír.
Csákvári Antal
Erről a Közgyűlés fog dönteni. Városi szinten ez 50 millió Ft-ot jelent.
Kérdés, észrevétel nem révén kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről.
A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

43/2012. (IV.17.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2011.
évről készült költségvetési beszámoló megtárgyalását és elfogadását.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető
Határidő: 2012. május 31.

3. Előterjesztés fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásáról.
Csákvári Antal
Ismerteti a harmadik napirend pontban szerepelteket. Dr. Estók Bertalan és Dr. Reszkető
Marianna között a fogorvosi körzetben feladat-ellátási csere történik. 2012. május 1-jétől Dr.
Reszkető Marianna veszi át Dr. Estók Bertalan praxisjogát.
Kérdés észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak az előterjesztés
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
44/2012.(IV. 17.) HEB döntés
Humán Erőforrás Bizottság jóváhagyja a praxisjog átadását Dr. Reszkető Marianna részére,
javasolja a polgármesternek a feladat-ellátási szerződés megkötését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
4. Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
beszámolójáról, az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának értékeléséről.

évi

Csákvári Antal
Köszöntötte Takács Zoltánt a TISZK ügyvezető igazgatóját és a vagyongazdálkodási csoport
képviselőjét. Kérdése volt, hogy van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Valcsákné Kecskeméti Kornélia
A TISZK a tavalyi és az idei évben is kiváló munkát végzett. 6 789 e Ft eredménye volt, a
tavalyi 1 737 e Ft-hoz képest. Ebben nagyon komoly munka van, a beszámoló is helytálló.
Takács Zoltán
Elmondta, hogy a TISZK 4 éve önállóan működik és 2011. volt a legeredményesebb évük. A
2009-es évben 27 millió Ft külső bevétel volt, melyet önállóan szereztek, a tavalyi évben kis
kerekítéssel 90 millió Ft-os külső árbevételt értek el, ami több, mint 15 millió Ft-os pozitív
eredményt jelentett volna. Ez lehetővé tette, hogy a sok éve nem mozgó készletek közül is
felhasználtak 6,4 millió Ft-ot. Ez rontotta az üzleti eredményt, de még így is 6,8 millió Ft-os

pozitív eredménnyel zárták az évet. Örült a pályázatoknak és a szakmai tanfolyamoknak. A
külső árbevételt 35 millió Ft-tal túlteljesítették. A svájci frank alapú hitelt visszafizették, így
semmilyen kötelezettségük nincs ilyen téren.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy a 6,4 millió Ft-os készletfelhasználás nélkül, hogyan alakul az eredmény?
Takács Zoltán
A projectek idején beszerzett olyan készlet volt ez, amelyet nem használtak, de ha ez
hozzáadódik, akkor 14-15 millió Ft lett volna az eredmény. A felhasználás rontotta az
eredményt, de még így is 6.8 millió Ft pozitív üzleti eredményt értek el.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy van-e még valami, amit le szerettek volna írni, de az eredményesség miatt
nem tették meg?
Takács Zoltán
Ilyen nincsen. Céltartalékot képeztek 2012. évre, mert a pályázatok nem a tervek szerint
alakultak. Ez 5,8 millió Ft. Amennyiben nincs céltartalék képzés és nincs készlet felhasználás,
akkor majdnem 20 millió Ft-os üzleti eredményt értek volna el. A 2011.-es év kiugróan jó év
volt, ahol meglehetett tenni ezeket a lépések és nem biztos, hogy lesz még ilyenre lehetőség,
erre nincs garancia.
Bognár Ignác
Észrevétele volt, hogy az előterjesztés első táblázatában számtani hiba van. Az
eredményváltozás százalékban kifejezve nem 86,22 %, hanem 390,85%. Kérte, hogy ezt
javítsák ki.
Csákvári Antal
A közgyűlési anyagban ez javításra kerül. Kérdése volt, hogy felnőttképzésben részt tudnak-e
venni a Kistályai úti gyárakban vagy akár Sirokban?
Takács Zoltán
Olyan állami TÁMOP pályázat jelent meg, amely a cégeknek jelent lehetőséget arra, hogy
saját dolgozóik képzésére, átképzésére források állnak rendelkezésre. Egy pályázati céget
bevontak a munkába és remélik, hogy eredményes lesz. Ez 20-30-40 millió Ft-os pályázat,
melynek a képzési részét az TISZK készíti el és a cég kb. 150 embert szeretne átképezni. Az
iskolarendszerű képzésben és itt is, az oktatókat a Bornemissza adja.
Aranyosi Gábor
Gratulált az elért eredményekhez. Egerben két TISZK működik. A jelenlegi törvényi
szabályozás számos bizonytalanságot rejt, amelyek a későbbiekben problémát okozhatnak. Jó
lenne, ha a vagyon az önkormányzat tulajdonában maradhatna, ez az egyik TISZK esetében
egyértelmű. A másik TISZK összetétele vegyes, vannak alapítványi iskolák is.
Csákvári Antal
Kérdés, módosító javaslat nem lévén kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatták az előterjesztést.

45/2012. (IV.17.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Társaság
taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri
TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját 605 547 EFt eszközés és Forrás
főösszeggel 6 789 EFt mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba
kell helyezni. Javasolja, hogy a 2011. évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és
nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető 2012. május 31-ig gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző
megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
Határidő: 2012. május 31.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Társaság
taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri
TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetője 2011. évi prémium feladatának teljesítését és
támogassa annak kifizetését.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző
megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
Határidő: 2012. május 31.
5. Előterjesztés a Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
Dr. Kovács Luca
Javasolta, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjában a visszahívás időpontját módosítsák
március 31-ről április 30-ra, mivel a kinevezés időpontja május 1.
Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.
A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.

46/2012. (IV.17.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Neumann Iskola Alapítvány Kuratóriumából
Irlanda Dezső Eger, Barkóczy u. 11. szám alatti lakost 2012. április 30-ával
visszahívja, s egyben az így megüresedett kuratóriumi tagsági hely és a titkári poszt
betöltésére 2012. május 1-től határozatlan időre Kolman Miklóst (lakcíme: Eger,.
Béke u. 14.) nevezi ki.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Neumann Iskola Alapítvány felügyelő
bizottságából Dr. Jakab Zsolt Gyöngyös, Zsobrák u. 6. szám alatti lakost 2012. április
30-ával visszahívja, s egyben az így megüresedett felügyelő bizottsági tagság
betöltésére 2012. május 1-től határozatlan időre Farkas Tibort (lakcíme: Eger, Könyök
u. 51.) nevezi ki.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító - elfogadja a Neumann Iskola
Alapítvány Alapító Okiratának, az alábbiakban részletezett módosítását:
7.§ 2.
Titkár: Kolman Miklós Eger, Béke u. 14. sz. alatti lakos
20.§ 2.
A felügyelő bizottság tagja: Farkas Tibor Eger, Könyök u. 51. sz. alatti lakos
A jelen Alapító Okirat módosítás az Alapító Okirat többi részét nem érinti, azok
hatályukban változatlan feltételek mellett fennmaradnak.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése feladatul adja a polgármesteri hivatal illetékes
szakirodáinak az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos további intézkedések
megtételét, és egyben felhatalmazza Habis László polgármestert a módosított Alapító
Okirat aláírására.
Felelős: Habis László
Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Határidő: 2012. június 30.
6. Előterjesztés a szabadidős és sportprogramok, sportegyesületek, egyéni sportolók
rangos eseményeken történő részvételének támogatására pályázati rendszer
keretében.
Hegedüs Gábor
A rövid határidő ellenére 25 pályázat érkezett be. Az iroda tett a felosztásra egy javaslatot,
melyet próbáltak igazságosan elosztani.
Csákvári Antal
A bizottság saját hatáskörben dönt a felosztásról. A szakirodával történt egyeztetés és
támogatja a felosztást.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy az első helyen szereplő Sportiskola miért nem kap támogatást, holott
máshonnan sem kap? Az Egri Testedző Club támogatását oda lehetne adni a sportiskolának,
mert ők már kaptak 400 e Ft-ot.
Csákvári Antal
A 24. és 25. pályázók egyénileg pályáznak, függetlenek a Testedző Clubtól. Egert fogják
képviselni a bajnokságon, amely rangos esemény. A Sportiskola esetében meg van a keret,
ahhoz, hogy megrendezze az ökölvívó tornát.
Hegedüs Gábor
A Sportiskolától három pályázat érkezett és az elsőt azért nem értékelték, mert már korábban
pályáztak és kaptak támogatást, melyben benne volt az ökölvívó torna megrendezése. A
másik két verseny esetében az érmekre, serlegekre kapnak támogatást, melyekre elég az 50 e
Ft.
Csákvári Antal:
Kérdés, módosító javaslat nem révén, kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

47/2012. (IV. 17.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörben eljárva a beérkezett
pályázatokat elbírálta és a pályázókat az alábbiak szerinti mértékben részesíti támogatásban.

Ssz.

A pályázató neve

A rendezvény megnevezése,
időpontja

Igényelt
támogatás
összege
(eFt)

2012.
évben
már
kapott
támogatás
összege

Javasolt
támogatás
összege
(e Ft)

200

0

0

1.

Egri Sportiskola SE

A Bornemissza Gergely Nemzetközi
Ökölvívó torna megrendezésére (4
napos verseny)

2.

Egri Sportiskola SE

Birkózó
Országos
Bajnokság
megrendezése ( 2012 október )

100

0

50

3.

Egri Sportiskola SE

Tóth Péter Judo Emlékverseny
megrendezése (2012. szeptember)

100

0

50

4.

ÉFOÉSZ
Heves Megyei
Közhasznú Egyesület

144

0

50

5.

Egri Honvéd SE

150

0

0

6

Gledura Benjámin
Egri Sakk és RSG
Sportklub

100

0

100

7.

Szilva Jánosné
Egri Senior Úszó Club

70

0

50

8.

Kiss Ágnes
Egri Senior Úszó Club

80

0

50

9.

Agria Kerékpár és
Triatlon Klub

90

300

0

10.

Forrás Szabadidős
Diáksport Egyesület

290

0

0

Gyógylovaglás biztosítása értelmi
fogyatékosok, halmozottan hátrányos
helyzetű, sérült, fogyatékosságban is
szenvedő gyerekek részére. (10 fő
részére)
Városi Kispályás Labdarúgó Torna a
Fegyveres Testületek és Kapcsolattartó Intézmények részére.
Hajdú-hegyen élőknek szabadidős
sportnap szervezése.
Országos
bajnokságon
való
részvételhez, korosztályos EB-n való
részvételhez,
utazásokhoz,
versenyzéshez kér támogatást..
XIV. Senior Úszó VB-n való
részvételhez (többszörös EB, VB
győztes helyezett) Eger városát képviselné a kiemelt rendezvényen.
2012.
Olaszországban
megrendezésre kerülő senior nemzetközi
versenyen (világbajnokságon) való
részvételhez. (2012. 06.08-20.)
Városi és megyei aquatlon bajnokság
megrendezéséhez kér támogatást
általános és középiskolások részére.
Tavaszi, nyári és téli szünetekben
szabadidős programok szervezése a
diákok részére, versenyzési lehetőség
biztosítása
(túrák,
focitornák
rendezése).

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A németországi „Polizei Sportverein” Stuttgarttal 26 éves vízilabda
Egri Veterán
kapcsolat ápolása (jubileumi senior
Vízilabda Egyesület
vízilabda tornára kér támogatást
(2012. június 6-10)
Hungarian Cross Challange Eger
megrendezésére. (Csapatban végzett
For Fitt
természetes mozgások népszerűsítése
Sportegyesület
a szabadidős-sportoló közösségek
részére. 2012. július 14-15.)
„Tornász-Gála” megrendezésére.
A
sportág
népszerűsítésére,
Egri Ritmikus
versenyzői utánpótlás kiválasztására.
Sportgimnasztika
Tömegsport Egyesület Nyilvános fellépés biztosítása a
gyermekek részére. (június 17.)
„Barokk
Futóparádé”
–
utcai
futóverseny megrendezése. Lehetőség
teremtése
a
testmozgásra
a
nagyközönség számára. (Amatőröktől
a profikig) Nagy népszerűségnek
örvendő rendezvény, amely 17.
Egri Testedző Club
alkalommal kerül megrendezésre
Eger
városában.
Dobó
István
Emlékverseny
megrendezésére.
Válogatott
sportolók
versenyeztetéséhez.
2012-ben VB-re és Főiskolás VB-re
készül. Felkészüléséhez van szükség a
támogatásra. Edzőtáborozáshoz kér
segítséget.
Kovács Ádám tájfutó
Egri Testedző Club
Magyar
válogatott.
Négyszeres
magyar bajnok. Számos válogató
versenyen kell részt venni, hogy
biztos induló lehessen a válogatottal.
„Sporttal az egészséges életért”
sportnap
megrendezéséhez
kér
Shotokan Karate
Közhasznú Önvédelmi támogatást. Cél: a küzdő sportok, a
karate sportág népszerűsítése tanulók
Sportegyesület
számára. (2012. szeptember 15.)
2008-ban a pekingi paraolimpián 9.
helyen végzett az Agria Integra SE
úszójaként. Jelenleg atletizál, melyhez
Bencsura Zoltán
Otto Bock segédeszközt szerzett be.
Egri Városi Sportiskola
(fútólábat!) Sérült sportolóként fel
sportolója
kíván készülni a londoni olimpiára is,
ha sikerül. Nemzetközi versenyeken
szeretnék kivívni a részvételt.
Speciális Országos Úszóversenyen
való részvételhez kér támogatást.
Földi Marcell
Válogatott
sportoló.
Speciális
úszó
úszóként Eger városát képviselte a
Agria Integra SE
válogatottal a VB-n. (Athén 2011.
június 24. – július 5., ahol 2 első és
egy második helyezést ért el.)
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19.

Mecman Eger
Innebandy
Sportegyeslet

20.

Heves Megyei
Természetbarát
Szövetség

21.

Eged Futó Klub

22.

Integra Agria
Sportegyesület

23.

Egri Szív Egyesület

24.

Bocz Tamás
testépítő

25.

Czikó Gergő
testépítő

Agria Floorball kupa (Nemzetközi)
2012. megrendezésére kér támogatást.
Nemzetközi kapcsolatok ápolására, a
sportág népszerűsítéséhez.
Természetjáró programok, versenyek,
túrák
szervezésére
(iskolások,
felnőttek, dolgozók, nyugdíjasok
részére. (2012. áprilistól-augusztusig)
Terepfutás népszerűsítése, a természet
megóvása, megismertetése, Eger
környékének népszerűsítése. (Bükki
Nemzeti Park)
6-13-28 km-es futótávok tejesítése a
különböző
korosztályokban,
képességeknek megfelelően.
Speciális versenyekre való felkészítés
a fogyatékkal élő gyermekek és
fiatalok részére. Speciális Olimpiára,
Világjátékokra való felkészítés.
XXIII. Országos Sporttalálkozóra
való felkészülés és azon való
részvétel Balatonfüreden, mely (kb.25
fővel) 3 napos verseny. Szív- és
érrendszeri betegek rehabilitációjának
fontos eszköze a sport, mely által
elfogadottabbakká
válhatnak
betegeink.
Országos és nemzetközi versenyeken
való
induláshoz.
Testépítő
Világbajnokságon való részvételhez
kér
támogatást.
(Táplálékkiegészítőkre, vitaminokra, utazáshoz
kér támogatást.)
Országos és nemzetközi versenyeken
való
induláshoz.
Testépítő
Világbajnokságon való részvételhez
kér
támogatást.
(Táplálékkiegészítőkre,
vitaminokra,
utazáshoz) kér támogatást.
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Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági mb. irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Határidő:

2012. május 31.

7. Előterjesztés a „Sportoló Nemzedékért Alapítvány” támogatásáról.
Csákvári Antal
Kérte Hegedűs Gábort tegye meg szóbeli kiegészítését.
Hegedűs Gábor
A megváltoztak a támogatási rendszerek, a MOB-on keresztül kapják a sportszervezetek a
támogatásokat. Az Alapítványra azért van szükség, mert így tudnak versenyeket,
rendezvényeket, szabadidős versenyeket, kiemelt tehetségeket támogatni a városban. Az Egri
Városi Sportiskola úgy döntött, hogy hoz létre egy olyan alapítványt, amire támogatásokat tud
szerezni, vállalkozásoktól, MOB-on keresztül pályázatokból.
Ennek az Alapítványnak az alaptőkéjét kívánta Polgármester úr és a város 1 millió forinttal
támogatni.
Csákvári Antal
A Sportiskola vezetőjének olyan feladata van és lesz is a jövőben, hogy a sport területére a
városba még több pénz érkezzen annak érdekében, hogy még több pénzt tudjanak
felhasználni, illetve még több rendezvény lebonyolítására kerülhessen sor.
Az Egri Városi Sportiskola eddig elért eredményeihez csak gratulálni tud és ezt az elképzelést
támogatni tudja.
Bognár Ignác
Nem értett egyet az előterjesztés azon első mondatában leírtakkal. miszerint „Az Egri
Sportiskola SE keretén belül létrejött egy alapítvány, mely szeretné támogatni Magyarország
területén tevékenykedő hazai diák, hallgatói és szabadidős, valamint az utánpótlás és
versenysportban résztvevő egyesületeket, klubokat.”
Úgy gondolja, hogy nem Magyarország területén, hanem Eger terültén tevékenykedő
egyesületeket, klubokat kell támogatni.
Csákvári Antal
Az anyag olvasásakor személy szerint is elcsodálkozott azon, hogy egri alapítványról van szó
és Magyarország területén tevékenykedjen. Ez egy bejegyzett Alapítvány.
Hegedűs Gábor
Az Alapítvány rendelkezik adószámmal, bankszámlaszámmal, nem volt beleszólásuk. Az
Alapító Okiratot így kapta Eger városa, nem kértek szakmai segítséget. Valószínűleg rosszul
lett megfogalmazva akkor, amikor beadták.
Személyes véleménye az, hogy biztosan vannak olyan sportolók, akik nemcsak Egerben
sportolnak és azoknak a támogatását is biztosítani kívánják.
Bognár Ignác
Valóban van egy egri sportoló hölgy, aki Ausztriában versenyzik.
Hegedűs Gábor
Valóban vannak olyan versenyzők, akik például fölmennek Budapestre birkózni, de egri
sportolók, csinálják, sok esetben még vissza is versenyeznek kettős igazolással.

Martonné Adler Ildikó
Kérdése volt, hogy kik a kuratórium tagjai?
Csákvári Antal
Valóban szívesen látta volna mellékletként az anyaghoz az Alapító Okiratot, a kuratórium
tagjainak névsorát.
Javasolja, hogy kerüljön ki a célkitűzések közül a „Magyarországon területén” rész és helyette
az „Eger városában működő, tevékenykedő sportegyesületek, állandó lakhellyel rendelkező
diákok, sportolók kapjanak a sportversenyekre támogatást”.
Bognár Ignác
Az előző közgyűlésen is elmondta, hogy akinek a város ad támogatást, attól várják el, hogy
Eger várost a most bevezetésre kerülő új szlogennel és logóval hirdesse.
Csákvári Antal
Egyetértett a felvetéssel, Eger város ilyen módon való népszerűsítésével. Ezt évek alatt
szisztematikusan csinálni kell.
Bognár Ignác
Akit támogat a város, azon szigorúan kérjék számon a város népszerűsítését.
Csákvári Antal
A Humán Erőforrás Bizottság akkor támogatja az anyag közgyűlés elé történő
terjesztését, ha a közgyűlés tagjai megkapják az Alapítvány Alapító Okiratát és a
tisztségviselők adatait.
Bognár Ignác
A kuratórium tagjainak nevét is.
Dr. Kovács Luca
Az Alapító Okirat tartalmazza a kuratórium tagjait és a tisztségviselőket.
Bognár Ignác
Ha már ekkora összeget kívánnak megszavazni, akkor szeretné látni az Alapítvány alaptőkéjét
is.
Dr. Kovács Luca
A jogszabály nem szabja meg, hogy egy alapítványt milyen tőkével kell rendelkeznie. A
jogszabály azt mondja, hogy cél eléréséhez szükséges legyen az az összeg, amit a
rendelkezésre bocsátanak. A Megyei Bíróság – nem a cégbíróság -, végzi a nyilvántartásba
vételt és dönti el, hogy az a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg elegendő-e alapítvány által
megjelölt célok eléréséhez. Az Alapító Okirat mindent tartalmaz.
Csákvári Antal
További kérdés, észrevétel nem révén kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak
az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a bizottság tagjai hat igen egyhangú szavazattal támogatják
előterjesztést, abban az esetben, ha a közgyűlés tagjai megkapják az Alapítvány Alapító
Okiratát, a tisztségviselők adatait és a kuratórium tagjainak nevét.

48/2012.(IV.17.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Sportoló Nemzedékért Alapítványt”
1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint összegű működési célú támogatásban részesíti a 2012.
évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.24.) számú rendelet, az önkormányzati feladatellátás
kiadásai II. fejezet 24/1/1/3 címszám terhére.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. irodavezetője
Juhászné Dr. Kecz Erzsébet
Gazdasági Iroda irodavezetője
Jogi és Szervezési Iroda

Határidő:

2012. május 31.

8. Előterjesztés sportcélú támogatás átcsoportosításáról.
Hegedüs Gábor
Az Eger Rally elmaradt, ennek összegéről, mely külön címsoron szerepelt, majd a Közgyűlés
dönt.
Csákvári Antal:
Ebből a pénzből lehet majd támogatni az Agria Triatlon Klubot.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy Gyarmati Panka nagyon nehéz körülmények között élő család tagja?
Hegedüs Gábor:
A családot nem ismeri. A lány Ausztriában tanul magántanulóként.
Dr. Kovács Luca
A szülők fordultak segítségért, mert a felkészülés anyagilag megterhelő. A téli olimpiára való
felkészülést már most elkezdték, de ez nagyon sokba kerül. A lány magyar és Európa bajnok
is.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

49/2012 (IV.17.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Eger Rally 2012”
II/15/5/2/1/5 címszámról 1.800.000,-Ft átcsoportosítását, a II. fejezet 15/2/1/1/5 sportcélú
támogatások kiadások címszámra, az alábbi bontásban:
-

Agria Kerékpár és Triatlon Klub részére 1.000.000,- Ft az „Eger Nagydíj Triatlon”
verseny megrendezésére
400.000,- Ft Kovács Zsófia, az Agria Kerékpár és Triatlon Klub versenyzőjének
támogatására
400.000,- Ft Gyarmati Panka snowboard világbajnok versenyző felkészülésére.
Felelős:

Dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezetője
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági mb. irodavezetője

Határidő:

2012. május 31.

9.

Előterjesztés módszertani gyermekjóléti szolgálati feladatinak ellátásáról.

Csákvári Antal
Kérdés észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak a előterjesztés elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
50/2012.(IV. 17.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kezdeményezi a Heves Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Családsegítő Intézet Gyermekjóléti
Központjának kijelölését megyei módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
dr.Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

k. m. f.
…………………..………………
Csákvári Antal
Humán Erőforrás Bizottság elnöke

