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Csathó Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent jegyző asszonyt, a bizottság tagjait, a hivatal
dolgozóit, valamint a meghívott vendégeket. A bizottság határozatképes, mivel az 5 főből 3 fő
jelen van. Összesen 17 napirendi pont szerepel a meghívóban. A 4. és 9. napirend
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visszavonásra került. Kéri, szavazzanak a meghívóban szereplő napirendek elfogadásáról. A
bizottság 3 igen egyhangú szavazattal jóváhagyta a napirendek sorrendjét.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a 2011. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról (valamennyi bizottság, KGY, KIÉT.)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Csathó Csaba
Kérdezi az előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
907 órakor megérkezett Tóth István tanácsnok, így a bizottság létszáma 4 főre emelkedett.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az összeállított anyag elég terjedelmesre sikerült, mivel egyrészt a szokásos tájékoztató
információkat szerették volna szerepeltetni benne a korábbi zárszámadásokhoz hasonlóan,
viszont a megváltozott jogszabályi előírások miatt mindenképpen bele kellett venni a
rendelettervezetbe. Emiatt bővült jelentősen a mellékletek száma, illetve a tájékoztató
információk is bővültek, melyeket a kimutatásoknál szerepeltetnek az Államháztartási törvény
és annak végrehajtási utasításai miatt. Ennek megfelelően készült el a 2011-es zárszámadás,
amiből látható, hogy az előirányzati főösszeg meghaladja a 18 milliárdot, bevételi oldalon a
teljesítés 17,866 milliárd, ami 99,12%-os teljesítést jelent. Kiadási oldalon pedig közel 15,5
milliárd forintos volt a tényleges teljesítési összeg. A bevételekre vonatkozóan, először a saját
bevételekről szeretne beszélni. A saját bevételek több mint 8,5 milliárd forintot tettek ki,
melynek döntő része a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott, mivel e bevétel jelentős részét a
helyi adók teszik ki. A helyi adó, az illeték és a kamatbevételek igen kedvezően alakultak,
elmaradás gyakorlatilag az intézményi körben a működési bevételeknél, illetve a
támogatásértékű bevételeknél volt, de ezek viszonylag kisebb nagyságrendet jelentenek.
Jelentősebb bevétel kiesés a tárgyi eszköz értékesítésnél, a sajátos felhalmozásnál és
tőkebevételeknél jelentkezett, itt különösen a tárgyi eszköz értékesítésnél mindössze 28,78%os a teljesítés. Örvendetes viszont, hogy ez a jelentős nagyságrendű saját bevétel tudta
kompenzálni ezeket a bevétel kieséseket, és gyakorlatilag összegészében a saját bevételek
tekintetében tújteljesült az előirányzott terv. Ez azért is nagyon lényeges, mert amikor az év
végén a rendeletmódosítás elkészült a 2011. évre vonatkozóan és zárolni kellett a fel nem vett
hitelek miatt az előirányzatokat, akkor azok egy részét bevételi többlettel váltották ki. A
kiadási oldalon is egy takarékos gazdálkodás valósult meg az Önkormányzatnál, ez az
intézményekre is vonatkozik és a Polgármesteri Hivatalra is, hiszen mind a két területen
alacsonyabb a pénzügyi teljesítés százaléka, mint a 2010-es évben volt. Összességében ez a
két tétel igen jelentős nagyságrend, hiszen a 15,5 milliárdból több mint 12 milliárdot tesz ki a
működési kiadás az intézményrendszerben, illetve a Polgármesteri Hivatalnál. Az év végére
265 millió Ft tartalék előirányzat maradt, aminek jó része pántlikázott pénz volt, viszont egykét tételét sikerült bevonni a pénzmaradványnál a 2012-es évi kiegészítésekbe, hogy a 2012.
évi költségvetés tartalékait tudják megemelni. A beruházások, felújítások vonatkozásában egy
jelentős változás az előző évekhez képest, hogy az előirányzatokat csökkenteni kellett, hiszen
az eredeti költségvetésnél be kellett tervezni a támogatások összegét is a bevételi oldalon és
kiadási oldalon pedig a teljes kiadási összeget szerepeltették. Miután ezek a támogatások nem
realizálódtak, ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az előirányzatokat csökkenteni
kellett. Így alakult ki ez a több mint 18 milliárdos bevételi és kiadási előirányzati főösszeg.
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Összességében egy igen takarékos és a bevételi oldalon pedig egy pénzügyileg realizált
előirányzati teljesítés valósult meg a 2011. évben és ezt bizonyítja az is, hogy gyakorlatilag az
év elején meglévő több mint 2 milliárd Ft pénzeszköz az év végén is megmaradt, közel
azonos a nyitó és záró pénzkészlet, amiről az új előírások miatt egy külön melléklet készült az
anyagban 18. sorszámmal. Annyit szeretné még elmondani, hogy a hitelfelvétel
vonatkozásában egy igen jelentős nagyságrendű csökkenés valósult meg, mert egyrészt a
pénzmaradványi szakaszban kiváltottak 73 eFt működési hitelt, és 165 eFt fejlesztési hitelt, ez
összesen 238 eFt, ezen kívül zárolásra került év végén 898 eFt hitelfelvétel és a két tétel
összege több mint 1 milliárd Ft feletti összeg, amely hitelként nem került felvételre, és
ugyanakkor nem borította fel a költségvetés egyensúlyát. A 898 eFt hitelfelvétel csökkentés
nem volt egyszerű feladat, egy részét bevételi többletekkel, más részét pedig tartalékok
felhasználásával, valamint egyéb kiadási előirányzatok zárolásával valósult meg. A
pénzmaradványról csak annyit szeretne mondani, hogy véleménye szerint nagyon lényeges
az, hogy az intézményrendszerben nem volt szükség a szabad pénzmaradványok elvonására, a
mostani zárszámadási szakaszban minden intézménynél ott maradhatott a pénzmaradvány.
Lényegesnek tartja a pénzmaradvány felhasználásánál, hogy 30 eFt-ot sikerült a
városüzemeltetési feladatokhoz hozzárendelni, néhány út-, járda- és parkoló építésére,
játszótér felújításra, illetve tartalék előirányzatokat képeztek. Többek között az önkormányzati
feladatellátás tartalékát növelték, illetve gyakorlatilag a tavalyi év végén megmaradt 33 eFt-os
hitelkamat – ami nem került előirányzat felhasználásra – azt most a hitelkamat sorra tették, a
biztosabb gazdálkodás érdekében. Ez egy kvázi hitelkiváltásnak felel meg, ezen kívül van egy
közel 70 eFt-os fejlesztési hitelkiváltás az előterjesztés anyagában, amely a pénzmaradvány
felhasználására vonatkozik.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottságot, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítése, kérdése?
Tóth István
Kérdése a szöveges melléklet 2. oldalával kapcsolatos. A város pénzeszközei az elmondottak
alapján 2 milliárd Ft betételhelyezése volt a városnak és a melléklet ugyanazon oldalán a
hiteltörlesztésre és annak kamatára 678 eFt-ot fizetett ki a város. Jó lett volna, ha a
hiteltörlesztés és a kamat külön szerepelt volna, hiszen a város kamatbevétele 126 eFt volt,
valószínűleg a kamatkifizetés ennél jóval jelentősebb. Szeretné kérdezni az Irodavezető
Asszonyt, hogy ezt az 1,8 milliárdos hitelállományt lehetne-e még jobban leszorítani és az
újabb hitelfelvételeket elkerülni. Emlékei szerint tavaly decemberben a város belement egy
olyan hitelfelvételbe, aminek a kamatterhe igen jelentős.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Csak egy minimális hitelt vettek fel.
Tóth István
Szerinte fel sem kellett volna venni a hitelt, hanem inkább saját pénzeszközből megoldani a
problémákat.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A saját pénzeszközzel az a gond, hogy annak a pénznek a sorsa már meg van pántlikázva. Év
végén úgy néz ki, hogy az egy szabad pénzeszköz, de mégsem szabad, mert benne van egy
csomó előző évi maradvány, ami kötelezettséggel terhelt. Van egy csomó olyan maradvány,
ami pedig most lesz feladattal, kötelezettséggel terhelve. Igazából ez nem szabad
pénzmaradvány. Ez nemcsak a költségvetési számlát jelenti, ez a több mint 2 milliárd Ft
pénzeszköz állomány az összes intézményi, meg a hivatali, meg a bérlakás értékesítési,
valamint az önkormányzatnál különböző célokra elkülönített feladatokból (pl. EU-s
pályázatokhoz kapcsolódóan) tevődik össze. A sok számla összevont végső egyenlege
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eredményezi. Egyelőre nem lát lehetőséget más felhasználásra. Nagyon fontosnak tartja azt,
hogy az idén esetlegesen keletkező bevételi többleteket mindenképpen a hitelfelvételi
előirányzatok csökkentésére kell felhasználni. Elmondaná még, hogy a kölcsönökhöz
kapcsolódó kamatkiadás 254 eFt volt a 2011-es évben.
Tóth István
Erre célzott az előbb, hogy a kamatkiadás és a kamatbevétel között igen jelentős különbség
van, tehát ezt kellene leszorítani, bár elfogadja az Irodavezető Asszony magyarázatát. Ha
mégis szükség van a hitelfelvételre, akkor lehetőleg kedvező kondíciókkal történjen meg,
hogy a kettő közötti olló, a 126 eFt bevétel a 2 milliárd után, a kiadás oldalon pedig 254 eFt a
kb. 4 milliárd forintos hitelállomány után, ezek jobban közelítsenek egymáshoz.
Csathó Csaba
Kérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás.
Dr. Gál János
Őszinte véleménye, hogy amikor megkapta ezt a szakmailag kifogástalan, jelentős terjedelmű
anyagot, arra gondolt, hogy mennyi munka van benne az irodák és egyéb intézmények
részéről. Gyakorlatilag a könyvvizsgálatnak az a feladta, hogy vizsgálja meg a
zárszámadáskor az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és tekintse át, hogy
milyen hitelállománnyal dolgoznak, milyen bevételek és kiadások szerepelnek benne.
Összességében a beszámolóról készült jelentést 10 oldalban foglalta össze a könyvvizsgálói
jelentést, de ezt csak a Közgyűlésen fogja kiosztani az összes bizottság véleményének az
ismeretében. Véleménye szerint az elmúlt esztendő pénzügyi szempontból rendkívül kemény
volt. Úgy értékelte az egész anyagot, hogy minden benne van, ami fontos a bizottságok
döntéséhez. Az Irodavezető Asszony hozzászólásában felvázolta a helyzetet, melyet az írásos
anyag teljes mértékben alátámaszt. A rendkívül nehéz tavalyi év ellenére az Önkormányzat
vagyoni helyzete véleménye szerint biztonságban van. Még befejezésül elmondta, hogy
köszönetét fejezi mindazoknak, akik az elkészült zárszámadás munkálataiban részt vettek.
Tóth István
Még lenne egy kérdése a szöveges beszámoló 19. oldalával kapcsolatban. A szövegben a
reklámcélú közterületi díjaknál tervezett 4 eFt bevétel helyett, csak 3,0 eFt bevétel teljesült.
Mi az oka ennek, tudomása szerint a közterületi reklámfelületeket egy cég üzemelteti,
melyből a városnak a befolyt bevétel után bizonyos jutalék jár. Miért csökkent ez az összeg?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gyakorlatilag ezeknél a reklámcélú közterület használatoknál van egy érvényes szerződés,
mely alapján a bevétel 30%-a illeti meg az Önkormányzatot, de ha a hirdetéseknél kevesebb
díj folyik be, úgy a város része is ennyivel csökken.
Szűcs Tamás
A jelenleg érvényben lévő szerződés 2013. december 31-ig szól, most a szerződés
felülvizsgálata folyik, valamint a reklámrendelet módosítása is elkezdődött, melyet a Jogi
Iroda végez. Van egyéb, az előzőekhez kapcsolódó szerződése is a városnak az Epamédia
nevű, osztrák tulajdonú céggel a buszvárókban található citylite-k hasznosításával
kapcsolatban, hosszas egyeztetést követően ezelőtt 2 hónappal sikerült megállapodásra
jutniuk a szerződő feleknek a lejárt és elmaradt szerződésekkel kapcsolatban, melynek
eredményeképpen 6,5 eFt-ot átutaltak a város számlájára. A rendeletmódosítás valószínűleg
már a májusi közgyűlés anyagába be fog kerülni.
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Csathó Csaba
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
79/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2011. évről készült költségvetési
beszámoló megtárgyalását és elfogadását.
Bizottsági döntési javaslat:
A 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 Asszony
Határidő: 2012. május 31.
2. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott
2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására. (KGB, PÜB, KGY.)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Csathó Csaba
Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez, aki nemmel
válaszol.
Dr. Gál János
A mellékelt anyagban gyakorlatilag fel van vázolva a 2011-es esztendő, annak minden
vonzatával. Kéri az előterjesztés elfogadását.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez az egyszerűsített beszámoló most úgy készült el, hogy nem volt hozzá számítástechnikai
segédlet a Kincstár részéről, illetve a rendelkezésre álló program nem jó. Jelenleg még folyik
a vita a pontos értelmezésről az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vonatkozásában, a többi
rész már egyezik a Kincstári anyagból lejövő adatokkal, emiatt lehet, hogy az anyagban még
egy-egy sor vonatkozásában változik a közgyűlési bemutatásig.
Csathó Csaba
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
80/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011.
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés alábbi határozati
javaslatának Közgyűlés elé terjesztését:
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Határozati javaslat:
A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves mérleg, pénzforgalmi
jelentés, pénzmaradvány-kimutatás és vállalkozási maradvány-kimutatás mellékletek szerinti
részletezését és utasítja a polgármestert, hogy az egyszerűsített beszámolót a független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt tegye közzé és az Állami Számvevőszéknek küldje meg.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2012. június 30.
3. Tájékoztató a 2012. évi I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról (KGB, PÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Csathó Csaba
Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A módosítás abból következik, hogy gyakorlatilag március 29-ig nem volt lehetőség
átcsoportosításra. Régi pénzmaradványok kibontására került sor az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. További kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
81/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a 2012. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításáról szóló tájékoztató bizottsági döntési javaslatának elfogadását.
Bizottsági döntési javaslat:
A bizottság támogatja a 2012. I-III. havi polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosításáról szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
4. Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére 2011. évben nyújtott általános célú
működési támogatás elszámolásáról. (KGB, PÜB, KGY)
Előterjesztő:
Sós István alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Meghívott:
Lugosi Dénes ügyvezető – Arnaut Pasa Fürdője Kft.
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Dr. Tóth Katalin ügyvezető – Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Csathó Csaba
Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a napirend most nem kerül tárgyalásra.
5. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti
terv I. negyedéves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY)
Előterjesztő:
Sós István alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Meghívott:
Palcsó Péter ügyvezető – Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolg. Kft.
Csathó Csaba
Megkérdezi az előadót és a meghívottat, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez,
akik nemmel válaszolnak. Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
82/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti terv I.
negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztés alábbi határozati javaslatának Közgyűlés elé
terjesztését:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki
Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében
eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2012. évi üzleti tervének I. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztatóját 5.246 EFt adózás előtti eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
Határidő: 2012. augusztus 31.
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6. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
beszámolójáról, az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának értékeléséről (KGB, PÜB,
HEB, KGY.)
Előterjesztő:
Sós István, alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető – TISZK Kft.
Csathó Csaba
Megkérdezi az előadót és a meghívottat, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez.
Takács Zoltán
A TISZK Kft. egy kiemelten közhasznú nonprofit kft, és torony magasan a tavalyi év volt a
legsikeresebb évük. Az anyagban látható, hogy a nullszaldósra tervezett üzleti év 6,7-6,8 eFt
nyereséggel zárult, az árbevételüket kb. 35 eFt-tal teljesítették túl, mivel viszonylag
szerencsésen alakultak a pályázataik és a szakmai tevékenységük. Több olyan pályázatot
nyertek, amelyek lehetővé tették az előbb említett sikeres gazdálkodást. Gyakorlatilag 15-20
eFt-os tiszta nyereségük is keletkezhetett volna, de lehetőségük nyílt arra, hogy 6,4 eFt-os
elfekvő készletet használjanak fel a tanfolyamok során, melyre a korábbi években nem volt
lehetőségük. A 2012-es év sokkal nehezebbnek és bizonytalannak tűnik jelenleg, ebben az
évben még csak 1 sikeres pályázatuk a Munkaügyi Központnál, míg az előző években, ebben
az időszakban már 3-5 pályázatuk járt eredménnyel. Ezek ellenére örül, hogy tavalyi évet
ilyen pozitív eredménnyel tudták zárni. Minden esetre mindenféle pályázati lehetőséggel
próbálnak élni, és bíznak a sikerben.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottság tagjait van-e további kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? További
kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
hozta meg az alábbi döntést.
83/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójáról,
az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának értékeléséről szóló előterjesztés alábbi határozati
javaslatának Közgyűlés elé terjesztését:
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
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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.
7. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
közhasznú támogatás elszámolásáról (KGB, PÜB, KGY)
Előterjesztő:
Sós István alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető – TISZTK Kft.
Csathó Csaba
Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez, aki nemmel
válaszol. Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
84/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú
támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés alábbi határozati javaslatának Közgyűlés elé
terjesztését:
Határozati javaslat:
1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri TISZK
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 93,55%-ban tulajdonosa elfogadja a Társaság
2011. évi 38 000EFt közhasznú célra adott támogatás elszámolását.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán ügyvezető
Határidő: 2012. május 31.
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8. Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 3. – Gerl
M. u. 6. (egri 4902/A-1 hrsz.)(KGB, PÜB, KGY.)
Előterjesztő:
Csathó Csaba tanácsnok
Előadó:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető – EVAT Zrt.
Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető – EVAT Zrt.
Várkonyi György Olivér vezérigazgató – EVAT Zrt.
Csathó Csaba
Megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez, aki nemmel
válaszol. Megjegyzi, hogy apró számbeli elírást fedezett fel az előterjesztésben, de az eltérés
elhanyagolható.
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
85/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 3. – Gerl M. u.
6. (egri 4902/A-1 hrsz.) című előterjesztés alábbi határozati javaslatának Közgyűlés elé
terjesztését:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012.(II.24.) számú rendelet 19.§. (9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére 2012. évi költségvetés II. fejezet 125-ös
címszám terhére:
1. MKB Üzemeltetési Kft. Budapest, Apáczai Csere János u. 7. (helyiség: Eger, Dobó tér 3.
– Gerl M. u. 6.) részére 2.748.233,- Ft+ÁFA, azzal, hogy amennyiben a leadás, illetve
újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár
megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) b. bekezdés), a megállapított kár értékkel
a kifizetendő összeg csökkentendő.
Felelős: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
EVAT Zrt.
Határidő: 2012. június 30.
9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető
várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.)
számú rendelet módosításáról (UKB, KGB, PÜB, KGY.)
Előterjesztő:
Ficzere György tanácsnok
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Előadó:
Dér Ferenc irodavezető
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató – EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető – EVAT Zrt.
Csathó Csaba
Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a napirend most nem kerül tárgyalásra.
10. Előterjesztés az EVAT Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között közterületi
parkolás biztosítására létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésére (KGB, PÜB,
UKB, KGY.)
Előterjesztő:
Sós István, alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató – EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető – EVAT Zrt.
Csathó Csaba
Megkérdezi az előterjesztőt és a meghívottakat, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az
előterjesztéshez.
Várkonyi György
Az előterjesztés anyagát nem ők készítették, de korábban az anyagban tévesen közgyűlési
rendeletre hivatkoztak, helyesen pedig kormányrendelet írja elő a közszolgálati szerződés
megkötését.
Valcsákné Kecskeméti Kornélia
A hiba javításra került.
Tóth István
A közszolgáltatási szerződés 2013. május 31-ig történő meghosszabbításáról kell dönteni, és ő
már korábban rákérdezett miért ilyen rövid időtartamra szól a szerződés, mikor egyéb
cégekkel 3-4 évre szokott a város szerződést kötni.
Várkonyi György
Nincs információja róla, hogy miért csak egy évre szól a tárgyi szerződés.
Tóth István
Azt az információt kapta, hogy a parkolóház megépülése új helyzetet fog eredményezni és
emiatt szól a szerződés csak egy éves időtartamra.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
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86/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az EVAT Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között fizető
parkolóhelyek üzemeltetésére létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló
előterjesztés alábbi határozati javaslatának Közgyűlés elé terjesztését:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – mint az EVAT Zrt. kizárólagos
tulajdonosa – úgy határoz, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt.
2012. június 1-től közszolgáltatási szerződést köt 2013. május 31-ig Eger város közigazgatási
területén közterületi parkolás biztosítására. Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
EVAT Zrt.
Határidő: 2012. május 31.
11. Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról (KGB saját hatáskör)
Előterjesztő:
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Előadó:
Dr. Holló Eszter csoportvezető
Meghívott:
Molnár László igazgató - EKVI
Csathó Csaba
Megkérdezi az előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Tóth István
Kérdése, hogy a Gárdonyi Géza Színház feladatainak átvétele miatt kell az SZMSZ-t
módosítani?
Dr. Nagy-Holló Eszter
Igen.
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
87/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztés döntési javaslatának elfogadását.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állandó bizottságok feladatairól és
hatásköréről szóló 32/2010.(X.15) önkormányzati rendelete III. melléklete II/20. pontjában
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biztosított saját hatáskörében elfogadja az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Molnár László az EKVI Igazgatója
Határidő: 2012. április 19.
12. Előterjesztés a színházak gazdasági szervezetének átalakításával összefüggő előirányzatok
rendezésére (KGB, PÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, Polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Meghívott:
Bal József igazgató – Harlekin Bábszínház
Blaskó Balázs igazgató – Gárdonyi Géza Színház
Molnár László igazgató - EKVI
Csathó Csaba
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a meghívottak egyéb színházi elfoglaltságaik miatt nem
tudnak az ülésen rész venni, így a színházat Farkas Éva koordinátor képviseli. Megkérdezi az
előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Annyit szeretne elmondani, hogy az anyagban eredetileg csak az előirányzatokat akarták
mozgatni, viszont akkor, amikor a részletes kidolgozás történt, akkor derült ki, hogy végül is
máshogy lett végrehajtva a március 29-én született közgyűlési döntés, és emiatt az akkori
döntés 2. és 3. pontját kell módosítani. Tehát az anyagelszámoltató az nem volt benne az
akkori listában, amely kvázi megszűntetésre kerül a színháznál, ugyanakkor a főpénztáros
benne maradt. Itt történt most egy csere a két igazgató megegyezése alapján és emiatt
módosult ez a 100/2012.(III.29.) közgyűlési határozat. Továbbá még annyi kiegészítés történt
a 2. pontban, hogy benne maradt 1 fő kontroller státusz a felsorolt megszűnő munkakörök
között, miután ez egy üres státusz volt március 29-én, ezért státuszként zárolásra került, de
mivel ehhez létszám nem volt rendelve ezért létszámváltozást nem eredményezett. Így bővült
a 3. pontban az a rész, hogy a státuszok száma 12,5 fővel csökkent, ugyanakkor a létszám az
11,5 fő csökkenést mutat.
Csathó Csaba
Kérdezi a bizottság tagjait van-e további kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak.
Az előterjesztéshez 3 határozati javaslat tartozik. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy
tudnak-e egy lépésben szavazni a három határozati javaslatra. Igen válasz elhangzása után a
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
88/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a színházak gazdasági szervezetének átalakításával összefüggő előirányzatok
rendezésére szóló előterjesztés alábbi határozati javaslatainak Közgyűlés elé terjesztését:
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Határozati javaslat:
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színház személyi
juttatások kiemelt előirányzatának 7.381 ezer Ft összegű, valamint a munkaadókat
terhelő járulékok 1.827 ezer Ft összegű zárolását (I. fejezet I. címszám 22. alcímszám) a
személyi juttatások előirányzatának 7.381 ezer Ft-tal, és a munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatának 1.827 ezer Ft-tal történő emelésére feladatátadás miatt.
Felelős: Habis László polgármester
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2012. április 30.

2.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2012.(III.29.) közgyűlési határozat 2. és 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. A Gárdonyi Géza Színház esetében megszűnnek az alábbi munkakörök:
 Gazdasági igazgató
 Főkönyvelő
 2 fő könyvelő
 Anyagelszámoló
 Pénzügyi ügyintéző
 Anyagkönyvelő
 Belső ellenőr (napi 4 órás)
 2 fő szervező
 1 fő díszítő
 1 fő gépkocsivezető
illetve a gazdasági titkár, a munkaügyi előadói és főpénztárosi feladat
 2 fő munkaügyi és gazdasági ügyintézői és
 1fő produkciós ügyintéző gazdasági vezető munkakörré alakul.
Ezen kívül 1 fő kontroller státusz is zárolásra kerül, mint üres álláshely.
A gazdasági vezető megbízására az előadó-művészeti törvény 40.§-a és az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet
10.§. (8) bekezdése alapján kerülhet sor. A középvezetői megbízás fent vázolt
közalkalmazotti
munkakör
mellett
realizálható,
a
150/1992.(XI.20.)
kormányrendelet szerint.
3. Az EKVI-nél 6 új státusz létesül, melyre 6 főt vesz át a Gárdonyi Géza Színház
gazdasági hivatal személyi állományából. A Gárdonyi Géza Színháznál 12,5 fő
státuszt, 11,5 fő létszámot, a Harlekin Bábszínháznál 1 fő státuszt zárol a fenntartó,
melynek költségkihatásai fedezetére az önkormányzat létszám-racionalizálási
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Molnár László EKVI igazgató
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14. Előterjesztés a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról (KGB, UKB, PÜB,
KGY)
Előterjesztő:
Csathó Csaba tanácsnok
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Csathó Csaba
Az előterjesztésből kitűnik, hogy a térképet megnézve az úttal kapcsolatban az ár egy kicsit
magasabb, mint szokott lenni, de ezt az indokolja, hogy az út egy része is bekerült a
megvásárlandó területbe. A tömbösítés miatt így volt a legcélszerűbb a vásárlás.
Tóth István
Az utóbbi időben elég sok külterületi ingatlan vásárlás történt az önkormányzat részéről, és
szerinte egyensúlyt kellene tartani a vásárlások és eladások között. Támogatja a nagyobb
összefüggő területek megvásárlását, de úgy gondolja, hogy kisebb telkeket, zártkerteket
viszont el kéne adni.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Mostantól egy időre leállnak a vásárlással, egy jó darabig nem fog ilyen témájú előterjesztés a
bizottság elé kerülni.
Csathó Csaba
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
89/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról szóló előterjesztés alábbi
döntési javaslatának Közgyűlés elé terjesztését:
Bizottsági döntési javaslat/döntés:
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi
határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú,
összesen 25770 m2 térmértékű, Eger, Bajusz-dűlőben elhelyezkedő ingatlanok megvásárlását
Muskatal Sándorné (3300 Eger, Attila út 18.) eladótól 200,- Ft./m2 áron, összesen 5.154.000,Ft-ban, azaz ötmillió-százötvennégyezer forint összegben. A termőföld adás-vétele az ÁFA
mentes körbe tartozó ügylet.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Fedezete a 2012. évi költségvetés II/132. címszámán biztosított előirányzat.
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági
irodavezető
Határidő: 2012. július 31.
13. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/BFelelős:
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11 kódszámú pályázat előkészítésére (Észak-déli kerékpárútvonal hiányzó szakaszainak
megépítése) (UKB, KGB, KGY.)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Dér Ferenc irodavezető
Csathó Csaba
Megkérdezi az előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Dér Ferenc
Gyakorlatilag a pályázat tervezés-előkészítése folyik, a kiírás még nem jelent meg, de a
társadalmi vita már lezajlott. Várhatóan 500 eFt lesz a pályázati összeg felső határa, de
elképzelhető, hogy csak 300 eFt. Egészen Felnémettől a K-2 útig 7 szakaszra bontották a
feladatot, ebből 2 szakasz tervezésére – a K-2 út melletti, illetve a Kistályai úti kerékpárútra –
nem érkezett tervezői ajánlat, viszont az első 5 szakaszra igen. Összességében egy 12 km
hosszú útszakaszról van szó, mely mentén É-D irányban a város teljes mértékben
átkerékpározható lesz.
Csathó Csaba
Arra lenne kíváncsi, hogy van-e arra vonatkozóan számadat, hogy az egyes szakaszok
megépítése pl. km-ként mennyibe kerül? Vannak-e erre vonatkozóan számítások?
Dér Ferenc
Készültek számítások, a Mátyás király úti szakasz egy költségesebb szakasz lesz, várhatóan
km-kénti 50 eFt összeggel kell számolni, a többi részen kb. 30-35 eFt, illetve a
Szépasszonyvölgy irányában és a Felnémet egy részén van kitáblázásos rész és ott
nyilvánvalóan egy néhány millió forint.
Csathó Csaba
Őt igazán a 2. szakasz érdekli a Mária utca – Tűzoltó tér szakasz érdekli.
Dér Ferenc
Itt a patakmeder rendezésére a vízjogi tervek elkészítése folyamatban van, gyakorlatilag a
vízjogi tervek úgy készülnek el, mint ahogy a helyszíni bejáráson is elhangzott. Tehát a
patakmederben lépcsős kialakítással a kerékpárút földmunka része előkészítésre kerül a
vízrendezés kapcsán. Ez után a kerékpárút megépítése már egy egyszerű feladat lesz. Annak a
műtárgynak a megépítése a lényeg, amelyen a Tűzoltó térnél fel lehet jönni az utcaszintre.
Csathó Csaba
Lehet tudni, hogy ennek mennyi a költsége?
Dér Ferenc
Véleménye szerint 30-40 eFt közötti összegbe bele fog férni a műtárgy megépítésével együtt.
Ez az összeg nem tartalmazza a patakmeder rendezést, mert az egy teljesen külön feladat és
azt a Vízügyi Igazgatóság fogja végrehajtani. A közmunka program bevonásával kívánják
végrehajtani a beruházást. A Vízügyi Igazgatóságnak nincs forrása a beruházásra, így még
előtte egy komoly lobby tevékenységre lesz szükség, de rendelkezésre áll egy
szándéknyilatkozat a Vidékfejlesztési Minisztériumtól.
Csathó Csaba
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Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
90/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B
kódszámú pályázat előkészítésére (Észak-déli kerékpárútvonal hiányzó szakaszainak
megépítése) című előterjesztés alábbi határozati javaslatának Közgyűlés elé terjesztését
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B kódszámú pályázat - Észak-déli kerékpárútvonal hiányzó
szakaszainak megépítése - előkészítését.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő: 2012. június 30.
15. Előterjesztés a „Sportoló Nemzedékért Alapítvány” támogatásáról (HEB, KGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Hegedűs Gábor sport ügyintéző
Csathó Csaba
Megkérdezi az előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Dr. Kovács Luca
A tárgyi alapítványt az Egri Sportiskola Egyesület hozná létre, és a szóban forgó 1 eFt-os
támogatásból szeretnék ezt az alapítvány létrehozni.
Tóth István
Kérdése lenne a Jegyző Asszony felé, hogy ha ez az Egri Sportiskola Egyesület hozza létre az
alapítványt, akkor a városnak lesz-e rálátása, vagy beleszólása az alapítvány működésébe.
Dr. Kovács Luca
Az alapítványt egy kuratóriumon fogja irányítani, mely három tagból fog állni. Az egyik tag
Kovács Géza a Sportiskola igazgatója lesz, mint elnök, a másik tag Rázsi Botond
alpolgármester lesz kuratóriumi tagként, a harmadik személy pedig egy budapesti ügyvéd
lesz, aki a sporttal kapcsolatos ügyekben járatos. Úgy gondolja, hogy a két egri személy
jelenléte rálátást nyújt a város számára.
Tóth István
Azért érdeklődik ezzel kapcsolatban, mert a reggeli Közbeszerzési Bíráló Bizottsági ülésen is
felmerült, hogy a képviselő testületnek, vagy a Polgármesteri Hivatalnak milyen ráhatása van
az önkormányzati tulajdonú cégekre, és az volt a megállapításuk, hogy sokszor nincs kellő
információjuk az eseményekről, döntésekről. Sokszor nehéz rábírni a cégeket, alapítványokat,
hogy a város érdekében fejtsenek ki tevékenységet. Kérdése, hogy pontosan mire adja az
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Önkormányzat az 1 eFt-ot, és utána hogyan lesz kontrollálható a pénz sorsa? Az alapítvány
által összegyűjtött pénz felhasználásáról hogy fog a város tudomást szerezni? Nem tartja jó
döntésnek, hogy egy budapesti ügyvéd fog a kuratóriumba bekerülni, szívesebben látna egy
helybeli személyt, esetleg egy önkormányzati képviselőt ebben a testületben. Szerinte így a
város és a képviselő-testület is jobban figyelemmel tudná kísérni az alapítvány munkáját. Úgy
gondolja, hogy ha a választópolgárok által választott képviselők helyett más személyek
kerülnek pl. a fent említett pozícióba, akkor a választói akarat kevésbé tud érvényesülni.
Dr. Kovács Luca
Személyes véleménye az üggyel kapcsolatban, hogy alapító az alapítványok esetében nem
szokott a tevékenységbe beleszólni, hiszen a kuratórium feladata és felelőssége az alapítvány
működtetése. A városi tulajdonú cégek esetében is úgy gondolja, hogy az adott cég
vezetésének – melyben a város által is kiválasztott személyek vesznek részt – kell a megfelelő
döntéseket meghoznia. A képviselő-testület nem vállalhat fel minden döntést, a kuratóriumi
tagok személye a fontos, az ő személyük garancia az alapítvány hasznos tevékenységének
biztosítására.
Ifj. Herman István
A törvényi háttér eredményeképpen ez a kérdés jól van szabályozva. Az alapító nevezi ki a
kuratóriumi tagokat, és ez megfelelő kontrollt jelent, főleg úgy hogy a kuratórium elnöke is a
város egyik embere és az egyik kuratóriumi tag is a város embere.
Tóth István
Úgy gondolja, hogy a jelenlévők közül senki sem ismeri a budapesti ügyvédet, akit a
kuratóriumba be akarnak választani.
Ifj. Herman István
Valószínűleg ért a dolgához, ezért is merült fel a személye.
Tóth István
Ő ismeretlenül nincs erről meggyőzve.
Bátori István
Úgy gondolja, hogy a harmadik személy kiválasztása nyilván sportszakmai szempontok
alapján történt. Minden esetre, ha egy rövid ismertetést kapnának erről a személyről, az
megnyugtatná Tóth képviselő urat is.
Ifj. Herman István
A kuratórium három fős létszáma biztosíték a helyi érdekek képviselésére, így az ismeretlen
személy iránti bizalmatlanság nem jelenthet problémát.
Dr. Kovács Luca
Mivel az alapítvány még nem dolgozik, szerinte nem érdemes bizalmatlanság miatt a
budapesti ügyvéd személyét elutasítani. Úgy gondolja, hogy az alapítvány célja is az lesz,
hogy a kitűzött célokat elérjék a megszerzett támogatásból.
Ifj. Herman István
Véleménye szerint a határozati javaslatot át kell fogalmazni.
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Dr. Kovács Luca
A határozati javaslatban tehát úgy kell szerepelnie, hogy az Önkormányzat nem a Sportoló
Nemzedékért Alapítványt támogatja 1 eFt-tal, hanem az Egri Városi Sportiskolát.
Csathó Csaba
Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javított határozati javaslatról. A bizottság 3 igen,
1 nem szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
91/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a „Sportoló Nemzedékért Alapítvány” támogatásáról szóló előterjesztés alábbi
határozati javaslatának Közgyűlés elé terjesztését
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Egri Sportiskola Sportegyesületet
1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint összegű támogatásban részesíti a „Sportoló Nemzedékért
Alapítvány” létrehozása, alapítványi vagyon rendelkezésre bocsátása céljából. A támogatás
fedezete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.24.) számú rendelet, az önkormányzati
feladatellátás kiadásai II. fejezet 24/1/1/3 címszámon rendelkezésre áll.
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport
és Ifjúsági Iroda mb. irodavezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Iroda vezetője
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő: 2012. május 31.
Felelős:

16. Előterjesztés sportcélú támogatás átcsoportosításáról (HEB, KGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Hegedűs Gábor sport ügyintéző
Hegedűs Gábor
A 2012. évi „Eger Rally 2012” versenyének elmaradása miatt, a jóváhagyott összeget
szeretnék más sporttal kapcsolatos támogatásra felhasználni. Megrendezésre fog kerülni Eger
közelében egy nemzetközi kerékpáros triatlon verseny, ami kiemelt rendezvény lenne, melyet
1 eFt-tal támogatna a város, 400.000 Ft-tal Kovács Zsófia olimpiai esélyes versenyző
felkészülését szeretnék támogatni a szükséges kvalifikációs versenyen való részvételhez. A
fennmaradó 400.000 Ft-tal pedig Gyarmati Panka snowboard magyar bajnok, világbajnok
versenyzőnket szeretnék támogatni, aki Ausztriában tanul jelenleg és a felkészüléséhez
szükséges összeget a családja már csak nehézségek árán tudja előteremteni.
Ifj. Herman István
Országunknak igen ritkán adatik meg, hogy téli olimpián versenyzőt tudjon eséllyel
elindítani. Szeretné kérni, vizsgálják meg egyéb támogatás lehetőségét is. Véleménye szerint
egy ilyen tehetséges sportoló pályafutását pénzhiány nem törheti meg.
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Tóth István
Kifogásolja, hogy most csak 2 fő kap 4-400.000 Ft-ot, úgy gondolja, hogy a mai viszonyok
között ez nem kis összeg. Elgondolkodtató, hogy egy korábbi napirendi ponttal kapcsolatban
elhangzott, hogy a közfoglalkoztatottak fizetése 50-60 ezer forint, itt viszont 400.000 Ft-ról
kell dönteni. Elfogadja, hogy a nemzetközi versenyen, vagy olimpián való részvételt
támogatni kell. Szerinte más személyeket is támogatni kellene, például Gledura Benjámint,
aki világbajnoki pontszerző sakkban. Kérdése, hogy tudnak-e mindenkinek támogatást adni,
vagy csak bizonyos személyeknek. Tudomása szerint az előterjesztésben szereplő mértékű
támogatás igen ritka.
Csathó Csaba
Tájékoztatás kér a helyi sportolók támogatásáról Hegedűs Gábortól.
Hegedűs Gábor
Azokat a kiemelt sportolókat, aki komoly eredményeket szoktak hozni rendszeresen
támogatja az Önkormányzat. Gledura Benjámin tavaly először 200.000 Ft, majd 300.000 Ft
támogatást kapott és az idén is már kapott 300.000 Ft-ot a különböző versenyeken való
részvételhez. Igyekeznek mindig valami támogatási lehetőséget fellelni, ha szükség van rá.
Tavaly két magyar bajnoksághoz, valamint Európa bajnoksághoz nyújtottak támogatást. A
szóban forgó 400.000 Ft támogatás egyébként egy évre szóló összeg, mely gyakorlatilag kb.
két versenyre elegendő. A klubok is csak korlátozott mértékben tudják versenyzőiket
támogatni, akiknek viszont muszáj a kvalifikációs versenyeken részt venni a jobb eredmények
elérése érdekében. Az összeg valóban jelentős, de havi lebontásban már nem számít túl
soknak. A kerékpáros versenyző komoly eredményeket tud felmutatni, és az elért
eredményen, valamint az olimpiára való kijutáson túl komoly erkölcsi és egyéb eredményt
jelent Eger számára.
Csathó Csaba
Kielégítőnek találta a választ, és megnyugtató számára, hogy az arra érdemes sportolókat
folyamatosan támogatja a város. További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
92/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a sportcélú támogatás átcsoportosításáról szóló előterjesztés alábbi határozati
javaslatának Közgyűlés elé terjesztését:
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.
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Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport
és Ifjúsági Iroda mb. irodavezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Iroda vezetője
Határidő: 2012. május 31.
Felelős:

17. Tájékoztató a 2012. I. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú,
illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról (KGB, GY.)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Csathó Csaba tanácsnok
Előadó:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető
Csathó Csaba
Az előterjesztésből kitűnik, hogy az értékesített nem lakáscélú helyiségek mindig a kikiáltási
áron keltek el, sajnos a Hibay Károly utcai ingatlan licites értékesítése eredménytelen volt.
Megkérdezi az előadót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez, aki nemmel
válaszol.
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal hozta meg
az alábbi döntést.
93/2012.(IV.18.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága
javasolja a 2012. I. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni típusú, illetve
a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló tájékoztató
Közgyűlés elé terjesztését:
Napirenden kívüli hozzászólás:
Tóth István
Korábban már szó esett arról képviselői javaslatra, hogy inkább az önkormányzat
tulajdonában lévő garázsokból kellene néhányat értékesíteni, mintsem az értékesebb
ingatlanokból, pl. a 3. sz. iskola épülete, vagy egyéb jó fekvésű lakás ingatlan. Kérné ennek
lehetőségének megvizsgálását. Tudomása szerint a Koháry utcán, illetve a Deák Ferenc utcán
lévő tömbházakban található önkormányzati tulajdonú garázsok igen csekély bérleti díjat
jelentenek, szerinte az értékesítés hasznosabb lenne.
Csathó Csaba
Köszöni a konstruktív részvételt, az ülést bezárja.
K.m.f.
Eger, 2012. április 18.

Csathó Csaba
tanácsnok

Kardos Judit
jegyzőkönyvvezető
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