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Habis László
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és
minden kedves vendéget. Köszönti a meghívott hallgatókat, családjukat, ismerősöket, akik
elkísérték a gyerekeket hogy átvegyék az „Eger Város Ösztöndíjasa” díjat. Külön tisztelettel
köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat.
„Eger Város Ösztöndíjasa” címek átadása.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy 18 képviselő közül jelen van 18 képviselő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt
a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Bognár Ignác
A Rendőrkapitány úr felé kérdése, hogy mennyire megszokott dolog az, hogy fokozott
ellenőrzés címén egy alkalommal egy napon akár háromszor is tudnak ellenőrizni gépkocsit
úgy, hogy az a Hír TV Célpont című műsorának készít riportműsort, és a Rendőrség egyes
dolgozóit próbálja kamera elé hívni.
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2006-ban mennyi rendőr vett részt a brutális eseményeken? Hivatalosan nem válaszolt, de
akkor a folyosón azt mondta, hogy kb. 30 rendőr vett részt. Ezek közül még hány fő rendőr
szolgál az Egri Rendőrkaptányságon? Hány potenciális egyenruhás bűnözővel kell együtt
dolgoznia?
Gál Judit
Megköszöni a körzeti megbízottak munkáját. A múlt héten lakossági fórumon a lakók
nehezményezték, hogy nem ismerik a körzeti megbízottakat, reméli, hogy több Felsővárosi
lakos megismeri majd a rendőrség munkatársait.
Dr. Petrovics András ezredes
Elnézést kér, hogy az elmúlt két közgyűlésen nem jelent meg személyesen, de
továbbképzésen vett részt.
Bognár képviselő úrnak válaszolja, hogy előfordulhat, hogy ellenőrzés során 2-3 alkalommal
is igazoltatnak valakit. Az Országos Rendőrfőkapitány úr rendelte el ezt a fokozott ellenőrzés
az ország egész területére.
2006-ban mennyi rendőr volt Budapesten, az nem tartozik a kompetenciája alá. 2006-ban nem
volt kapitány. Határozottan visszautasítja, hogy rendőrbűnözőknek nevezi kollégáit, az Egri
Rendőrkapitányságon nincs rendőrbűnöző.
Habis László
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat írásban megkapták.
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmány 23.§ (1) bekezdése szerint: A napirendi
pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét
jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül
biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles.
Kérdése, hogy van-e ilyen javaslat bármely napirenddel kapcsolatban?
Alapokmány 23.§ (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10
percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az
előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott
hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa.
Bejelenti, hogy Dr. Kovács Luca jegyző asszony sürgősségi indítványt nyújtott be
1./

„Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.
29) önkormányzati rendelet módosítására és Javaslat a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratának módosítására”címmel,

valamint előterjesztésében sürgősségi indítványt nyújtott be
2./

„Előterjesztés pályázati önrész biztosítására” címmel.

Kéri, hogy szavazzanak a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.
Megállapítja, hogy 15 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés a sürgősségi
indítványokat napirendre tűzte.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 29-es,
30-as, 31-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 18 igen szavazattal a
napirendeket elfogadták.
Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28.§-a lehetőséget ad
arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően
felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók
feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket
intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és
legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ azonnal szóban vagy 30 napon belül
írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Berzéki Krisztinától
lehet kérni, és így kéri hozzá eljuttatni.
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

Rendelet-tervezetek:
1. /

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a központi támogatások elszámolásáról,
valamint a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Meghívott:

Dr. Gál János
könyvvizsgáló
Balogh Éva
KIÉT elnöke

Habis László
Mindig izgalmas áttekinteni egy év gazdálkodását. Köszönetet mond a testület valamennyi
tagjának, az Önkormányzat bizottságainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az
intézmények vezetőinek, a vállalatok irányítónak, illetve Könyvvizsgáló úrnak, hogy
eredményes évet tudhatnak maguk mögött. Eger országos viszonylatban a legjobban
gazdálkodó városok közé tartozik. A bevételek megközelítették a 18 milliárd forintos
előirányzatot, miközben a kiadások 15,5 milliárd forinttal teljesültek. Ez azt jelenti, hogy 2,4
milliárd forinttal több bevételt realizáltak, mint amennyi kiadás keletkezett. A saját bevételek
8,5 milliárd forintban teljesültek, ez a tervezettet éppen hogy meghaladja. Jelentős szerepe
volt a helyi adó bevételek alakulásának. A működési bevételek meghaladták a 500 millió
forintot. A sok éves gyakorlatnak megfelelően tárgyi eszközértékesítés jelentősen elmaradt a
tervtől, de kevésbé maradt el, mint a 2010-es évtől és a működési bevételi többletek, illetve a
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kiadási megtakarítások ellensúlyozták ezt. Nem értékesítettek áron alul vagyont, nem voltak
kényszerhelyzetben, hogy vagyon értékesítsenek, ezzel együtt nyilvánvaló a
vagyongazdálkodás a mai viszonyok között átgondolandó és erősítendő. A központi
költségvetési támogatás 5,1 milliárd forintot tett ki. Ismeretes az, hogy közel 1 milliárd forint
hitelt vettek fel kizárólag felhalmozási célra, az eredeti tervben több mint a kétszerese
szerepelt. A kiadásoknál a teljesítés 85,8 %-os, 13 %-kal haladják meg a bevételek a
kiadásokat. Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai meghaladták a 8
milliárd forintot. Az intézmények felelősen gazdálkodtak, és a pénzmaradvány az idén
hasznosítható lesz. Egyéb működésre 4 milliárd forintot fordítottak, ebben a
városüzemeltetési, igazgatási, szociális segélyezési, idegenforgalmi, sport, kulturális és civil
feladatok egyaránt szerepet kaptak. Beruházásra, felújításra összesen 1,3 milliárd forintot
fordítottak. A hitelösszegeket 224 millió forint erejéig törlesztették. A létszám az év végén
2200 fő volt, 50 fővel kevesebb, mint év elején. Az óvodák szervezeti átalakítása megtörtént,
illetve finomhangolást valósítottak meg az általános iskolai mikro-társulás tekintetében.
A legjelentősebb beruházás az önkormányzati oktatási intézmények informatikai fejlesztése,
ennek összértéke 200 millió forint volt. Jelentősnek mondható, hogy az értelmi
fogyatékosoknak egy olyan napközi otthont valósítottak meg az elmúlt évben, amely a város
szociális érzékenységét biztosítja, és amelyik intézmény színvonalában európai mércével
mérhető. Fontosnak gondolja, hogy az iparosított technológiával kapcsolatban a lakóépületek
felújítása folytatódott, erre közel 25 millió forintot adtak át a társasházaknak.
Elkezdődött a belvárosi rehabilitáció is.
Csathó Csaba
A költségvetéssel kapcsolatos kérdések sok számot tartalmaznak. A hozzászólása mérleg
oldalon közelíti meg a költségvetést. A mérleg főszám 2011-ben úgy alakult, hogy 66,5
milliárd forintról növekedett 67,3 milliárd forintra. Az eszközoldalon befektetett eszközök
63,3 milliárd forint értékűek. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök
gazdálkodása 400 millió forinttal több lett. Kiemeli a pénzeszközöket, ami 2,8 milliárd forint
volt, amiből 2,1 milliárd forint tartósan lekötött pénzeszköz.
Csákvári Antal
A tavalyi zárszámadás bizonyítja Eger város számára, hogy azok az intézményvezetők, akiket
a testület megbízott az önkormányzati intézmények vezetésével, jól gazdálkodtak Eger város
vagyonával. Jelenős pénzmaradványt tudtak megtakarítani. Ez nagyon szép gazdasági
eredmény.
Martonné Adler Ildikó
A beszámolóból kiderül, hogy a nehéz gazdasági év ellenére a város felelősen gazdálkodott,
és a költségvetési egyensúly megtartására törekedett. Az oktatásra fókuszálva elmondja, hogy
a 200 milliós informatikai fejlesztés, a 45 millió forintos tornaszoba felújítás mellett jelentős
beruházás történt a Balassi Bálint Általános Iskolában. Felújításra került a tornaterem, a
nyílászárók lettek kicserélve, illetve homlokzat felújítás történt. Egerben nem fordult elő,
hogy a pedagógusok hiába várták a béreket, a számlán mindig ott volt a munkabér, illetve
nem kellett egyelten iskolát sem bezárni, mert fűtetlen helyiségben kellett a gyerekeknek
tanulni. Többször elhangzott már, hogy az intézményvezetők felelősen gazdálkodnak.
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Pál György
A költségvetés tekintetében a 2011-es év kiegyensúlyozott volt a város számára. A bizottsági
ülésen kiderült, hogy az önkormányzatnak van egy olyan feladata, amit a tavalyi évben sem
látott el 100 %-osan. Ez az óvodai ellátás. Kellemetlen helyzetet okoz az, hogy az óvodai
ellátás nem tudna működni, ha a szülők havonta nem vinnének be tisztasági csomagot.
Vannak olyan szülők, akiknek ez is problémát okoz. A költségvetésből évi 5 millió forinttal
ezt a problémát meg lehetne oldani.
Gál Judit
Pál György szavaira reagálna. Igaza van, de a szülők által kért plusz szolgáltatásokat
próbálják megoldani a behozott csomagokból, pénzből, amit a költségvetésből nem tudnak
megengedni. Ebből vásárolják meg a jobb minőségű színes ceruzát, a gyümölcsöt.
Habis László
Az 5/d mellékeltben az Egri Kistérség Többcélú Társulás normatív elszámolása címen 10
millió forintot szerepeltettek, ez 540 eFt-tal kell, hogy megemelkedjen.
Rázsi Botond
Kéri, hogy szavazzanak a módosítással együtt. Megállapítja, hogy 13 igen 1 nem és 4
tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról,
a központi támogatások elszámolásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a
alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2011. (II. 25.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész - Az
Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az alábbiakra
módosul:
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„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi
költségvetésének finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét
16.450.416 ezer forintról.
48 ezer forinttal 16.450.464 ezer forintra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett
kiadási főösszegét 17.564.574 ezer forintról 48 ezer forinttal 17.564.622 ezer forintra
módosítja.”
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Ezen belül:
• a működési célú bevételt
14.413.156 E Ft-ról
ebből:
- intézményi működési bevételek
1.407.953 E Ft-ról
(felhalmozási áfa bevétel és visszatérülés nélkül)
- önkormányzatok sajátos működési bevételei 5.719.154 E Ft-ról
- önkormányzatok költségvetési támogatása 5.047.599 E Ft-ról
- támogatásértékű működési bevételek
793.928 E Ft-ról
( ebből TB alaptól 33.900 E Ft-ról -986 E Ft-tal 32.914 E Ft)
- működési célú pénzeszköz átvétel
116.031 E Ft-ról

48 E Ft-tal

• a működési célú kiadásokat
ebből:
a személyi jellegű kiadásait

14.413.204 E Ft-ra

E Ft-tal

1.407.953 E Ft-ra

E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal

5.719.154 E Ft-ra
5.047.599 E Ft-ra
793.928 E Ft-ra

E Ft-tal

116.031 E Ft-ra

14.246.777 E Ft-ról

48 E Ft-tal

14.246.825 E Ft-ra

5.815.752 E Ft-ról

E Ft-tal

5.815.752 E Ft-ra

1.532.007 E Ft-ról
4.797.683 E Ft-ról

E Ft-tal
E Ft-tal

1.532.007 E Ft-ra
4.797.683 E Ft-ra

69.496 E Ft-ról
1.658.569 E Ft-ról

E Ft-tal
E Ft-tal

69.496 E Ft-ra
1.658.569 E Ft-ra

• a felhalmozási célú bevételt
2.037.260 E Ft-ról
ebből:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek
470.346 E Ft-ról
önkormányzatok költségvetési támogatása 50.084 E Ft-ról
támogatásértékű felhalmozási bevételek 503.241 E Ft-ról
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
50.475 E Ft-ról

E Ft-tal

2.037.260 E Ft-ra

E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal

470.346 E Ft-ra
50.084 E Ft-ra
503.241 E Ft-ra
50.475 E Ft-ra

E Ft-tal

3.317.797 E Ft-ra

E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal
E Ft-tal

1.849.274 E Ft-ra
312.869 E Ft-ra
216.888 E Ft-ra
400 E Ft-ra
318.007 E Ft-ra

fővel
fővel

2.201 főre
44 főre

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
(felhalmozási hitelkamat és
felhalmozási áfa befizetése nélkül)
az ellátottak pénzbeli juttatásait
a speciális célú támogatásokat

•

a felhalmozási célú kiadást

3.317.797 E Ft-ról

ebből:
a beruházások összegét
1.849.274 E Ft-ról
a felújítások összegét
312.869 E Ft-ról
az intézményi felhalmozások összegét
216.888 E Ft-ról
társulási felhalmozási kiadások összegét
400 E Ft-ról
az egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 318.007 E Ft-ról
a létszámkeretet
a költségvetési szervekre
a közfoglalkoztatottakra
módosítja.”

2.201 főről
44 főről

8

2. §
(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (II. 25.)
rendeletével megállapított 2011. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek
szerint hagyja jóvá:
1. bevételi főösszeg

17.866.070 ezer forint

ezen belül:
a. működési célú bevétel
b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül
c. felhalmozási célú hitelfelvétel
d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
2. kiadási főösszeg

14.898.437 E Ft
1.955.375 E Ft
996.505 E Ft
15.753 E Ft

15.467.769 ezer forint

ezen belül:
2.1. működési célú kiadások
ebből:
a. személyi jellegű kiadásai
b. munkaadókat terhelő járulékok
c. dologi jellegű kiadások
d. ellátottak pénzbeli juttatásai
e. speciális célú támogatások

12.991.620 E Ft
5.547.689 E Ft
1.445.482 E Ft
4.005.297 E Ft
61.171 E Ft
1.617.097 E Ft

2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül
1.987.924 E Ft
ebből:
a. beruházási kiadások
1.016.102 E Ft
b. felújítások
194.461 E Ft
c. intézményi felhalmozási kiadások
180.797 E Ft
d. társulási felhalmozási kiadások
400 E Ft
e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 287.030 E Ft
2.3.felhalmozási célú hiteltörlesztés

424.521 E Ft

2.4.függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

63.704 E Ft

3. §
(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)

Saját bevételek
(I. és II. fejezetek):
Polgármesteri Hivatal
társulások
(III. fejezet)

8 510 330 E Ft
gazdálkodási

körébe

tartozó

161 632 E Ft
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c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)
m.)
n.)

Helyi kisebbségi önkormányzatok
(IV. fejezet):
Központi költségvetési támogatás
(V. fejezet):
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és
véglegesen átvett pénzeszközök
(VI. fejezet):
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(VII. fejezet):
Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány
(VIII. fejezet):
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
(IX. fejezet):
Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása
alaptevékenységre
MÁK felülvizsgálatához kapcsolódó előző évi kiegészítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti
pézmaradvány igénybevétel
Intézményektől a túlfinanszírozás és a pénzmaradvány
elvonása
Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél

11 288 E Ft
5 097 683 E Ft
834 787 E Ft
82 065 E Ft
1 604.537 E Ft
996 505 E Ft
9 680 E Ft
1 070 E Ft
15 753 E Ft
270 370 E Ft
58 597 E Ft
211 773 E Ft

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előir.csop.):
Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal működési költségvetés
(II. fejezet/1 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások
(II. fejezet/1, 2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1, 2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai
(II. fejezet/ 2 előir.csop.):
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó
társulások kiadásai
(III. fejezet)
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai
(IV. fejezet):

8 050 250 E Ft
180 797 E Ft
4 103 178 E Ft
469 240 E Ft
178 063 E Ft
305 833 E Ft
660 120 E Ft
40 000 E Ft
140 083 E Ft
17 900 E Ft
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k.)
l.)
m.)
n.)
o.)
p.)
q.)

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások
(V. fejezet):
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok
beváltása
(VI. fejezet):
Költségvetési befizetések
(VIII. fejezet):
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
Alulfinanszírozás
és
kiegészítés
kiutalása
az
intézményeknek
Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése
Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása

197 061 E Ft

766 103E Ft
15 387 E Ft
63 704 E Ft
211 725 E Ft
58 645 E Ft
9 680 E Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2011. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a
3. mellékletben szerepel.
4. §
(1) A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások
elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján
16.226
E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A
jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a 2011.
évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból 10.104 E
Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések
részletezése az 5/m. mellékletben szerepel.
5. §
(1) A Közgyűlés a 2011. évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési
kötelezettséggel együtt 2.174.813 E Ft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés
alapján.
6. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi költségvetési pénzmaradványát és a
személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi
részletezésnek megfelelően 514.678 E Ft összegben - melyből a személyi jellegű
kiadások maradványának összege 155.653 E Ft - hagyja jóvá.
(2) A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs.
(3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet szabályai az irányadók.
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(4) A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott
pénz-maradványának részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.
(5) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 10.365 E Ft összegű pénzmaradványát (melyből
2412 E Ft a személyi jellegű kiadások maradványa) működési célú átadásként a jogutód
fenntartónak kell átadni.
7. §
(1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások 2011. évi
költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján 21.549 E Ft-ban
kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa 8.045 E Ft.
(2) Az (1) bekezdésből a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011.
évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján 15.584 E Ft-ban
kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa 8.045 E Ft.
(3) Az (1) bekezdésből az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján
5.965 E Ft-ban kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz.
(4)

A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza.
8. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési pénzmaradványa összegét 1.608.847 E
Ft-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. 2012-ben a szétválás miatt önállóan működő Polgármesteri Hivatal feladataihoz
kapcsolódó működési pénzmaradvány 156 676 E Ft, melyet működési célú átadásként
kell átadni, míg a felhalmozási pénzmaradvány 17.796 E Ft, melyet felhalmozási célú
átadásként kell átadni az intézménynek.
A pénzmaradvány az alábbi kiemelt előirányzatokra kerül jóváhagyásra:
a.) Működési költségvetés:
156 676 E Ft
ebből: személyi jellegű kiadások:
66.999 E Ft
b.) Felhalmozási kiadások:
17.796 E Ft
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány 1.434 375 E Ft,
az alábbiak szerint:
a.) Működési költségvetés:
ebből: személyi jellegű kiadások
b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások
ebből: személyi jellegű kiadások
c.) Felújítási kiadások
d.) Beruházási kiadások
e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások

229 048 E Ft
15 740 E Ft
69 526 E Ft
397 E Ft
88 737 E Ft
676 477 E Ft
17 796 E Ft
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80 646 E Ft
152 916 E Ft
50 000 E Ft
69 229 E Ft

f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
g.) Tartalékok
h.) Pénzügyi befektetési kiadások
i.) Fejlesztési hitel kiváltása

(2) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet szabályai az irányadók.
(3) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra
előirányzott részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j.,5/k.és az 5/l. mellékletek
tartalmazzák.
(4) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött
maradvány 11.688 E Ft, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra
előirányzott részletezését az 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.
9. §
(1) A Helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési pénzmaradványa az általuk
hozott határozatok alapján 3.408 E Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű
kiadások maradványa 850 E Ft.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra
előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza.
(3) A jóváhagyott pénzmaradvány a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerül 2012.
évben.
10. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött tartalékba helyezendő
2011. évi vállalkozási maradványa.
11. §
(1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó
valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal
létszámának alakulását a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A
munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a.
melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(2) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 7.
melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen,
önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik.
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(4) Az önkormányzati vagyon 2011. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 9. melléklet részletezi.
(5) A 2011. december 31-én fennálló hitel – és kötvényállományt
tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

a 10. melléklet

(6) A 2011.évi önkormányzati adósságállományok adóságot keletkeztető ügyletek teljes
futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet részletezi,
szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza.
(8) A 2011. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú
bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(9) A 2011. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 67.289.774 E Ft összegben
fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14.
mellékletben található.
(10) A 2011. évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(11) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 16.
mellékletben találhatók.
(12) A 2010 és 2011.évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 17. melléklet tartalmazza.
(13) A pénzeszközök változását a 18. melléklet szemlélteti.
12. §
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a
pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § és a 6-9. §-ok
szerint gondoskodjanak.
13. §
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását
követően haladéktalanul írásban értesítse.
14. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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Rázsi Botond
Az ülés vezetését visszaadja Polgármester úrnak.

2./

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző
Csathó Csaba
tanácsnok

Csathó Csaba
Az 1. módosítás lényege, hogy a nemzeti vagyon ingyenes kizárólag közfeladat ellátása
céljából adható használatba a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. Ez azt jelenti, hogy
ha közfeladatra odaadnak egy ingatlant, valóban nem kell költségtérítést kérni, viszont az Áfa
törvény miatt piaci alapon 27 %-os áfa terheli.
Bognár Ignác
A 19 §-nál mi indokolja a 75 millió forint plusz összeg betételét a 80 %-os meghatározás
mellett?
Dr. Kovács Luca
Próbálták a legoptimálisabb megoldást megtalálni, hiszen jelen esetben csak a bérleti joggal
rendelkezők esetében merül fel ez a lehetőség. Ezért próbáltak akár a százalékos aránnyal,
illetve minden más egyéb mutatóval számítani, hogy optimális legyen az önkormányzat
részére.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 15 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 20/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
1. § (1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 11. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) Közfeladat ellátása céljából ingyenes használatba adott vagyontárgyra vonatkozó
használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel csak határozott időre, közcélú
adományként is adható, amely adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített
termékértékesítésnek, amennyiben az megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 11. § (3) bekezdésében és 259. § 9/A. pontjában foglalt feltételeknek.
(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A használónak a használatba adóval az ingatlan rendeltetésszerű és egyéb használatával
kapcsolatban külön megállapodást kell kötni, amelyben az alábbi költségek viseléséről kell
rendelkezni:
a) az általa használt helyiségek belső felújítása és karbantartása,
b) a használatba adó által nyújtott külön szolgáltatások arányos része a használó és a
használatba adó között létrejött megállapodás alapján.
c) az általa használt helyiségek közüzemi díjai.
2. § A Rendelet 17. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5a) Ha a bérleti jog szerződés szerinti időtartamának 2/3 része már letelt, és a bérlő a bérleti
jog még hátralévő időtartamában legalább a helyiség aktuális nettó forgalmi értékének 30%-át
elérő, a Rendelet szerint értéknövelőnek nem minősülő beruházás megvalósítását tervezi,
abban az esetben a bérleti jog jogosultja kezdeményezheti az Önkormányzatnál a bérleti
szerződés időtartamának lejáratát követő naptól új a bérleti jog időtartamával megegyező
időtartamú bérleti szerződés megkötését bérleti jogviszony keretében. Az új bérleti jogviszony
létesítésének feltétele a helyiségre vonatkozó licites eljárás lefolytatása, és az eredményes
licitet követő 15 napon belül megkötendő bérleti szerződés aláírását követő 30 napon belül
egyszeri szerződéskötési díj megfizetése az Önkormányzat javára, amelynek összege a
megkötendő bérleti jogviszony hónapokban számított teljes időtartamának 20%-a és a bérleti
jog jogosultja által a licit meghirdetését megelőző hónapban aktuálisan fizetendő bérleti díj
szorzata. A licites eljárás során az induló bérleti díj mértékét a licit meghirdetését
megelőző hónapban aktuálisan fizetendő bérleti díjjal egyező összegben kell
meghatározni, azzal a feltétellel, hogy a bérleti jogviszony alapján fizetendő bérleti díj
induló összege a licit során kialakuló bérleti díj és az aktuálisan fizetett bérleti díjra
vonatkozóan a bérleti jog hátralévő időtartama alatt még érvényesítésre kerülő
fogyasztói árindex mértékével növelt összegben kerül megállapításra. A bérleti szerződés
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bármely okból való megszűnése esetén a szerződéskötési díj a bérlő részére nem jár vissza. A
jelen bekezdésben foglalt feltételek szerinti licit kiírásáról a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság jogosult dönteni. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bérbeadó elállási jogát a
szerződéskötési díj határidőben való megfizetésének nem teljesítése, vagy a bérlő által még a
bérleti jog időtartama alatt tervezett, jelen bekezdés szerinti értéknövelőnek nem minősülő
beruházás elmaradása esetére.
3. § A Rendelet 17. §-a az alábbi (5b) bekezdéssel egészül ki:
(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott szerződéskötési díj legfeljebb 12 havi részletekben
történő megfizetését az egyösszegű fizetésre meghatározott esedékességi időpontig
előterjesztett kérelemre a Polgármester engedélyezheti azzal, hogy az Önkormányzatot az
eredeti esedékességi időponttól számítva a részletekben történő teljesítés esetén a Ptk. 232. §
(3) bekezdése szerint számított, jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat illeti meg.
Részletfizetés engedélyezése esetén a szerződéskötési díjnak az engedélyezésre jogosult
döntésében meghatározott feltételeknek megfelelő megfizetéséről külön megállapodást kell
kötni. Ez esetben a fizetendő szerződéskötési díj 30%-át a bérlőnek a részletfizetésről kötött
külön megállapodás aláírásával egyidejűleg kell megfizetnie. A megállapodásban a részletek
fizetésére megállapított határidőre vonatkozó ismételt vagy 20 napot meghaladó – ez utóbbi
esetben az Önkormányzat előzetes, a nem szerződésszerű teljesítés következményeire is
figyelmeztető írásbeli felszólítását követő – bérlői késedelem esetére a külön
megállapodásban a részletfizetési kedvezmény elvesztését kell kikötni, amellyel a
szerződéskötési díjból még meg nem fizetett részletek egy összegben válnak esedékessé. A
szerződéskötési díj – felszólítás ellenére – a bérlő részéről történő meg nem fizetése a bérleti
szerződés és a részletfizetésre kötött külön megállapodás rendkívüli felmondására okot adó
súlyos szerződésszegésnek minősül, amely kitételt a bérleti szerződésben és a külön
megállapodásban rögzíteni kell.
4. § A Rendelet 19. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6a) A bérlő előzetes költségvetés alapján kérelmezheti az értéknövelő beruházásnak nem
minősülő, a bérlemény esztétikai értékét növelő felújítási költségeinek maximum 50%-ának a
megtérítését, amelyhez az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményének
kikérését követően a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság adhat hozzájárulást. A
bérbeszámítás mértéke nem lehet több a mindenkori havi bérleti díj 50%-nál. A bérbeszámítás
a felújításra vonatkozó számlák benyújtását és a beruházás műszaki tartalmának ellenőrzését
követően kezdődhet meg. A hozzájárulás megtagadása esetén a tervezett beruházás nem
végezhető el, azzal kapcsolatos költségek megtérítésére a bérlő igényt nem terjeszthet elő.
Jelen bekezdés alkalmazásában esztétikai beruházásnak kizárólag az épület homlokzatát,
homlokzati portálját és tetőszerkezetét érintő beruházások vehetők figyelembe.
5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő 2.
napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Luca
jegyző

Habis László
polgármester
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3./

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a
helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző

Dr. Kovács Luca
A rendelet egyik módosítása, hogy a kitüntetettek személyére az ajánlások megelőzősét
követően az ágazatilag illetékes bizottság, vagy a polgármester tehet javaslatot és megszabják,
hogy mely kitüntetésekre. A 2013-as évtől kerülne a költségvetési rendeletbe az alapdíj. Az
alapdíj összege bruttó 50 e Ft.
Jelentős módosítás, hogy legyen évente egy olyan adományozható kitüntetés civilek részére,
melye az Egri Civil Kerekasztal tenne javaslatot. Ez a díj Eger Ünnepén kerülne átadásra. A
kitüntetettek részére plakettet adományoznának.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 21/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról
szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) c, bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
A 4.§ (11) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
(11) „Pro Agria ” szakmai díj adományozható az (1)-(10) bekezdésekben nem szabályozott
területen kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző, Eger város
fejlődéséhez, jó hírnevéhez eredményesen hozzájáruló szakembernek. A díjból évente
2 adományozható, melyből 1 díj a civil szférában tevékenykedő szervezet vagy
személy részére adományozható.
2.§.
A 13.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
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(2) A Polgármester évente 7 elismerés adományozásáról
adományozottak személyéről évente tájékoztatja a Közgyűlést.

dönthet,

az

3.§.
A rendelet 15.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A 3-12. §-okban foglalt kitüntetésekhez díszoklevél és plakett jár.
4. §.
A rendelet 16.§ (1 bekezdése az alábbiak szerint módosul és (2) bekezdéssel egészül ki:
(1)
A kitüntetésekhez járó pénzbeli jutalom a kitüntetések rangjához igazodva 2013. évtől
az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott kitüntetési alapdíj:
a) a Pro Agria életmű díj esetén 250 %-a,
b) a „Pro Agria” szakmai díj esetén 200 %-a, a gazdasági díj kivételével,
c) „Eger Kiváló Pedagógusa”, „Eger Kiváló Orvosa“, „Eger Kiváló Sportolója”,
„Kiváló Munkáért” kitüntetés esetén 175 %-a,
d) „Eger Város Jó Tanulója, Jó Sportolója“ elismerő cím, „Kiváló Egri Diák”
kitüntetés esetén 100 %-a,
e) Polgármesteri elismerés esetén 125%-a.
(2)

2012. évben az (1) bekezdés alkalmazása során a kitüntetési alapdíj összege bruttó
50.000,- Ft. A kitüntetési alapdíj összegén az önkormányzat költségvetési rendeletének
hatályba lépését követően csak abban az esetben lehet módosítani, ha annak fedezete
rendelkezésre áll.
5. §.

A rendelet 17.§ (1) bekezdése az alábbi g ponttal egészül ki::
17.§ (1) g) A Pro Agria“ szakmai díjak közül a civil szférában adható díj esetén Eger
Ünnepén kerül sor
6. §
A rendelet 18.§ (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
(2) d, a „Pro Agria“ szakmai díjak közül a testnevelési és sport díj, a civil szférában
adható díj, az „Eger Város Jó Tanulója, Jó Sportolója“ elismerő cím, az „Eger Kiváló
Sportolója“ a „Kiváló Egri Diák“ esetén június 30-ig.
7. §.
A rendelet 19.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A 4.§ (1)-(9) és (11) bekezdések, az 5. §, a 8-12.§-ok esetén a kitüntetettek
személyére az ajánlások véleményezését követően az ágazatilag illetékes bizottság
vagy Eger Megyei Jogú Város polgármestere tehet javaslatot.
8. §
A rendelet 19.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
19.§ (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a “Pro Agria” gazdasági szakmai díjra a
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Pro Agria civil szférában
adható díjra az Egri Civil Kerekasztal elnöke, a „Eger Kiváló Tűzoltója“
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kitüntetésre a városi tűzoltó-parancsnok, a “Eger Kiváló Rendőre” kitüntetésre a városi
rendőrkapitány tehet javaslatot.
9. §
Jelen rendelet-módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszíti.
Habis László
Polgármester

Dr. Kovács Luca
Jegyző

Előterjesztések:
4./

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2011. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Meghívott:

Dr. Gál János
könyvvizsgáló

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

182/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. június 30
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5./

Előterjesztés a színházak gazdasági szervezetének átalakításával összefüggő
előirányzatok rendezésére
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Meghívott:

Molnár László igazgató
EKVI
Blaskó Balázs igazgató
Gárdonyi Géza Színház
Bal József mb. igazgató
Harlekin Bábszínház

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1 pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 1.
tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

183/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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 3. címszám), egyidejűleg az EKVI-nél
pótelőirányzat biztosítását (I. fejezet 1. 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.
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184/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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
 Anyagelszámoltató
 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
1 fő produkciós ügyintéző gazdasági vezető munkakörökké 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 EKVInél 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 irodavezető
Molnár László EKVI igazgató
Határidő: végrehajtás megkezdésére: 2012. április 1.
végrehajtás befejezésére: 2012. június 30.

Habis László
Kérdezi, hogy az elfogadott napirendektől eltérően a sürgősségi indítványt tárgyalhatnák-e a
következő napirendi pontként. Képviselő társai egyetértenek a sürgősségi indítvány következő
pontként valótárgyalásával.
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2./

Sürgősségi indítvány
Előterjesztés pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 18 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

185/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Gárdonyi Géza Színház által megírt, a
Nemzeti Kulturális Alaphoz Kulturális Fesztiválok 3707-es altéma kódszámú „Egri
Stúdiószínházi Táncfesztivál” címmel benyújtott pályázatához szükséges önrész
biztosításához, mely 1.200.000 Ft.
A fenti összeg a „Pályázati tartalék V/23” címszámon rendelkezésre áll.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: azonnal

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
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6./

Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. évi
üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester
Meghívott:

Palcsó Péter ügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 16 igen 2 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

186/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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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7./

Előterjesztés az EVAT Zrt és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között
közterületi parkolás biztosítására létrejövő közszolgáltatási szerződés
megkötéséről
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester
Meghívott:

Várkonyi György igazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

187/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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 01.-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.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
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8./

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező
Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tag lemondásáról és
új tag megbízásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan minősített szavazattöbbséggel.
Megállapítja, hogy 13 igen 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15
igen 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

188/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Agria-Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhelye: H-3300 Eger, Mecset u. 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint
cégbíróságon a Cg. 10-09-021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: 11163895-210; statisztikai számjele: 11163895-1729-572-10) alapítója a Gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. tv. 168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapítói határozatot
hozta:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Agria-Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. alapítója, jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Juhász István (an.:Kelemen
Gizella, 3300Eger, Fazola Henrik u.8.) a felügyelőbizottság tagja ezen tisztségéről 2012.
április 26. napjával lemond.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Agria-Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. alapítója a társaság felügyelőbizottságába 2012. április 27-tól – 2015. március
31-ig határozott időtartamra a 30 000Ft/hó díjazás mellett Szucsik György
(an. Varga Magdolna) Eger, Kertész u. 84/1. alatti lakost választja meg.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: A végrehajtás megkezdésére: azonnal
Beszámolásra: 2012. május 31.
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189/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Agria-Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhelye: H-3300 Eger, Mecset u. 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint
cégbíróságon a Cg. 10-09-021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva adószáma: 11163895-210; statisztikai számjele: 11163895-1729-572-10) alapítója a Gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. tv. 168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapítói határozatot
hozta:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria-Humán
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – amelynek nonprofit korlátolt felelősségű
társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött (székhelye: H-3300 Eger, Mecset u. 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a
Cg. 10-09-021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: 11163895-2-10; statisztikai
számjele: 11163895-1729-572-10; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 12. pontjának első bekezdés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szucsik György (an. Varga Magdolna)
Eger, Kertész u. 84/1.
Az Alapító okirat 12. pontjának egyéb bekezdései és pontjai, valamint az alapító okirat egyéb
pontjai változatlanul hatályban maradnak
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja.
E g e r, 2012. április 26.
………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviseletében Habis László polgármester
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: A végrehajtás megkezdésére: azonnal
Beszámolásra: 2012. május 31.

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
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9./

Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
beszámolójáról, az ügyvezető 2011. évi prémium feladatának értékeléséről
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester
Meghívott:

Takács Zoltán ügyvezető
Egri TISZK Kft.

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

190/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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 Eszköz 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:

Határidő:

Dr. Kovács Luca Jegyző
megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
2012. május 31.
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191/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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:

Határidő:

Dr. Kovács Luca Jegyző
megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
2012. május 31.

10./ Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
közhasznú támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester
Meghívott:

Takács Zoltán ügyvezető
Egri TISZK Kft.

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

192/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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.
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Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca Jegyző
megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
2012. május 31.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

11./ Előterjesztés a 860/2011. (XII. 22.) és 861/2011. (XII. 22.) közgyűlési határozat
módosításáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 3. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 4. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
193/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 860/2011. (XII. 22.) számú
közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az Eger Termál Kft. részére az ÉMOP2.1.1/B-2f-2009-0008. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan 184.000 E Ft összegű
tulajdonosi kölcsönt nyújt 3 havi BUBOR + 1% kamatfelárral, amelynek visszafizetését
2020. évtől 5 éven keresztül, évente 4 egyenlő részletben fizeti vissza. A kölcsön után évente
esedékes kamat összegét a tárgyév december 31-ig köteles megfizetni, 2020. évtől pedig a
törlesztő részletekkel egyidejűleg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos szerződést aláírja.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésében erre a célra
77.339 E Ft-ot, a 2013. évi költségvetésében 106.661 E Ft-ot betervez.
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Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2012. április 30.
Felelős:

194/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 861/2011. (XII. 22.) számú
közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger Termál Kft által felvenni kívánt 178.268 E Ft
összegű kölcsön és járuléka erejéig biztosítékként készfizető kezességet vállal maximum
2027. május 31-ig terjedő időszakra. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ezzel kapcsolatos szerződést aláírja.
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2012. április 30.
Felelős:

195/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 594/2007. (XII. 20.) határozata alapján az Eger
Termál Kft. részére nyújtott fejlesztési célú támogatás visszafizetésére kötelezi az Eger
Termál Kft-t. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az erre vonatkozó megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Lugosi Dénes Eger Termál Kft. ügyvezető igazgató
Határidő: szerződés megkötésére: 2012. április 30.
Visszafizetésre 2012. május 31.

196/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 860/2011. (XII. 22.) határozatban
jóváhagyott 184.000 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön folyósítását az évente jóváhagyott
összeg erejéig, a számlák kifizetéséhez kapcsolódóan forrásarányosan teljesíti, kivéve a 2012.
évi 77.339 E Ft összegből 20.000 E Ft összeget, mely a kölcsönszerződés aláírását követően
május 31-ig kifizetésre kerül.

31

Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Lugosi Dénes Eger Termál Kft. ügyvezető igazgató
Határidő: szerződés megkötésére: 2012. április 30.

12./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és
intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Meghívott:

Vasas Lajosné irodavezető
Egri Kistérségi Többcélú Társulás

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

197/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalánál és az intézményeinél 2011. évben belső ellenőrzésekről készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

Habis László polgármester
2012. április 30.
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13./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
Polgármesteri Hivatala 2012. évi ellenőrzési tervének módosítására

és

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző
Meghívott:

Vasas Lajosné irodavezető
Egri Kistérségi Többcélú Társulás

Habis László
Jegyző Asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

198/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei és Polgármesteri Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. december 31.

14./ Előterjesztés a Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: Csákvári Antal
tanácsnok
Meghívott:

Dr. Sipos Mihály igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium

Habis László
Tanácsnok Úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen 1
tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 3. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen 1 nem szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 4. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen 1 nem szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

199/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. vezetője
2012. június 30.

200/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. vezetője
2012. június 30.

201/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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
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A jelen Alapító Okirat módosítás az Alapító Okirat többi részét nem érinti, azok hatályukban
változatlan feltételek mellett fennmaradnak.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. vezetője
2012. június 30.

202/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. vezetője
2012. június 30.

15./ Előterjesztés módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Csákvári Antal
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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203/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

16./ Előterjesztés a megjelent „Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú pályázatra benyújtandó
fejlesztésekről
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak újra a 2. határozati javaslatról.
Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

204/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Kiemelt turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú pályázatra benyújtandó
„Komplex gyógyhelyfejlesztés az egri Bárány uszodában” projektötlet benyújtását.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2012. május 7.

205/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Kiemelt turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú pályázatra benyújtandó
„Város a Város alatt ” projektötlet benyújtását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2012. május 7.

17./ Előterjesztés a "Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" című ÉMOP 2.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítésére (Észak-déli kerékpárútvonal hiányzó
szakaszainak megépítése)
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
206/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú pályázat - Észak-déli kerékpárútvonal
hiányzó szakaszainak megépítése - előkészítését.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2012. június 30.
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Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

18./ Előterjesztés a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódjelű, „A bűnmegelőzés szempontjából
kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Rázsi Botond
alpolgármester

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

207/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja „A bűnmegelőzés
szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című, TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódjelű
pályázat benyújtását.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Habis László
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda mb. vezetője
2012. május 18.

19./ Előterjesztés az Eger, Sertekapu u. 38. sz. környezetére vonatkozó közterület
alakítási tervről
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
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Meghívott:

Dankó Zoltán tervező
Architex Építész Kft.

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

208/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eger, Sertekapu u. 38. környezetére
vonatkozó Közterület Alakítási Tervet a tervdokumentáció szerint.
Felelős:
Határidő:

Rátkai Attila
főépítész, az Építésügyi Iroda vezetője
2012. április 30.

A Közterület Alakítási Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

20./ Előterjesztés a városi jégpálya infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó
közterület-alakítási tervről
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
Meghívott:

Türk Antal tervező
Egri Közműtervező Kft.

Türk Antal
Tervező ismertetés.
Martonné Adler Ildikó
A városi jégpálya infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó KAT illeszkedik a lakossági
igényekhez. Ez bizonyítja egy hozzá eljuttatott levél, ami sok aláírást tartalmaz. Elsősorban
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megemlíti, hogy a városrész komoly parkolási gondokkal küzd. Ilyen igény jelentkezett a
közvilágítás pótlására is, a tervben ez is szerepel.
Bognár Ignác
Több mint 40 féle növény van felsorolva. Szeretné, ha olyan növényeket is telepítenének,
amelyek ehető termést biztosít.
Rázsi Botond
Nem botanikus kertet szeretnének létrehozni. Ez a jégpályáról szól.
Császár Zoltán
Jelenleg elkeserítő a látvány.
Rázsi Botond
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 2
tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

209/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a városi jégpálya infrastruktúrájának
kiépítésére vonatkozó Közterület Alakítási Tervet a tervdokumentáció szerint.
Felelős:
Határidő:

Rátkai Attila
főépítész, az Építésügyi Iroda vezetője
2012. április 30.

A Közterület Alakítási Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

21./ Előterjesztés sportcélú támogatás átcsoportosításáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 2 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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210/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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.

22./ Előterjesztés az Egri Sportiskola Sportegyesület támogatásáról alapítvány
létrehozása céljából
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Meghívott:

Kovács Géza igazgató
Egri Városi Sportiskola

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 2 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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211/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése előírja, hogy a támogatási
megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Amennyiben a „Sportoló Nemzedékért Alapítvány” bírósági bejegyzése bármilyen okból
meghiúsul, vagy bármely egyéb okból az Alapítvány nem jön létre, úgy az Egri Sportiskola
Sportegyesület köteles a részére nyújtott támogatást visszafizetni az önkormányzat részére.
Az Egri Sportiskola Egyesület köteles az Alapítvány Alapító Okiratát, továbbá a bírósági
bejegyzésről szóló végzés másolatát 2012. június 30. napjáig Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Irodájának benyújtani.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:

Határidő:

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

mb. irodavezetője

2012. május 31.

23./ Előterjesztés a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról
Előterjesztő: Csathó Csaba
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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212/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 0273/14 és 0273/17 hrszú, 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.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet és Dr. Bánhidy Péter

Határidő:

2012. július 31.

24./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 3.
– Gerl Mátyás utca 6. (egri 4902/A-1 hrsz.)
Előterjesztő: Csathó Csaba
tanácsnok
Meghívott:

Várkonyi György igazgató
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

213/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
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 történő visszafizetéséhez a 2012. évi
költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére:
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MKB Üzemeltetési Kft. Budapest, Apáczai Csere János u. 7. (helyiség: Eger, Dobó tér 3. –
Gerl M. u. 6.) részére 2 748 273,-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:
Határidő:

1./

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
EVAT Zrt.
2012. június 30.

Sürgősségi indítvány
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.
29) önkormányzati rendelet módosítására és Javaslat a Polgármesteri Hivatal
Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző

Dr. Kovács Luca
Ismeretes, hogy a járások kialakításáról szóló törvényjavaslat benyújtásra került az
Országgyűléshez. Ez a helyi államigazgatási rendszer reformjának a részét képezi.
Célszerűnek mutatkozik, hogy az állami feladatok önkormányzati ingatlanokban kerüljenek
megvalósításra.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

214/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
2012. április 26-i hatállyal történő módosítását és felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
polgármesterét az Alapító Okirat módosításának és az egységes szerkezetű alapító okiratnak
az aláírására.
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Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

azonnal

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1./ Az Alapító Okirat 2.b pontja az alábbiak szerint módosul:
2. a) Székhelye:
b) Telephelyei:

3300. Eger, Dobó tér 2
3300. Eger, Kossuth Lajos út 28
3300. Eger, Szvorényi út 50.
3300. Eger, Kossuth Lajos 10.

Záradék:
A Polgármesteri Hivatal 299/2009. (V. 28.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott
Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 258/2010 (VI.24.) számú határozatával
2010. június 24-i hatállyal, 338/2011. (VI.30.) számú határozatával 2011. augusztus 1-i.
hatállyal, 650/2011. (X.27.) számú határozatával 2011. október 27-i hatállyal, 24./2012 (II.23)
számú határozatával 2012. február 23-i hatállyal, ../2012 (IV.26.) számú határozatával 2012.
április 26 hatállyal módosította.
Habis László
polgármester
ALAPÍTÓ OKIRAT
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4)
bekezdése, alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. Neve:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2. a) Székhelye:
b) Telephelyei:

3300. Eger, Dobó tér 2
3300. Eger, Kossuth Lajos út 28.
3300. Eger, Szvorényi út 50.
3300. Eger, Kossuth Lajos út 10.

3./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 1990.09.30 alapítás, jogszabály erejénél fogva
4./ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300. Eger, Dobó tér 2
5./ Illetékességi területe:
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Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe körzeti igazgatás tekintetében:
1./ Gyámügyek: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát,
Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskő,
Tarnaszentmária, Verpelét,
2./ Okmányügyek:
Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók , Egerszólát, Felsőtárkány,
Feldebrő, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskő,
Tarnaszentmária, Verpelét,
3./ Építéshatósági ügyek
3.1/ Ellátási illetékességi terület
Andornaktálya, Balaton, Bátor, Bekölce, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerbocs,
Egercsehi, Egerszólát, Egerszalók, Feldebrő, Felsőtárkány, Hevesaranyos, Maklár,
Mikófalva, Nagytálya, Nagyvisnyó, Noszvaj, Szarvaskő, Szilvásvárad,
Tarnaszentmária, Verpelét
3.2./ Készenléti illetékességi területe:

Kerecsend, Novaj, Ostoros

6/ Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozatlan időre kinevezett
jegyző.
7./Gazdálkodási jogkör
önállóan működő és gazdálkodó
8./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
9./ Alaptevékenysége:
6800002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek .

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841124

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

841173

Statisztikai tevékenység

940000

Közösségi, társadalmi tevékenységek

10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
- Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény az irányadó
Záradék:
A Polgármesteri Hivatal 299/2009. (V. 28.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott
Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 258/2010 (VI.24.) számú határozatával
2010. június 24-i hatállyal, 338/2011. (VI.30.) számú határozatával 2011. augusztus 1-i.
hatállyal, 650/2011. (X.27.) számú határozatával 2011. október 27-i hatállyal, 24./2012 (II.23)
számú határozatával 2012. február 23-i hatállyal, ../2012 (IV.26.) számú határozatával 2012.
április 26 hatállyal módosította.
Habis László
polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.29)
önkormányzati rendelet módosítására
1.§.
A rendelet 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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(4) Működési helyek (telephelyek):
a) Okmány és Igazgatási Iroda Okmánycsoport: 3300 Eger, Szvorényi u. 50.;
b) Okmány és Igazgatási Iroda: Igazgatási Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda Üzemeltetési Csoport (közterület-felügyelet), Építésügyi Iroda: 3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 28.
c) Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda Gyámhivatala, 3300. Eger, Kossuth
Lajos utca 10.
2.§.
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Habis László sk.
Polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
Jegyző

Tájékoztatók:
25./ Tájékoztató a 2012. I. negyedévi Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vagyoni
típusú, illetve a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Csathó Csaba
tanácsnok

Rázsi Botond
Polgármester úrnak, Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi,
van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén
kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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26./ Tájékoztató a 2012. I-III. havi intézményvezetői és polgármesteri saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

27./ Tájékoztató 2011. évi környezetvédelmi programokról
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
Meghívott:

Mácsár Beáta
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület
Rausz Rita
Magyar Madártani Egyesület
Varga Imre
Klíma és Energetikai Iroda vezetője

Habis László
Tanácsok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
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28./ Tájékoztató a Poriban megrendezésre került Magyar Hétről
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
Habis László
Pál György képviselő úr interpellációt nyújtott be.
Pál György
Tavaly év végén módosították a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról,
a díjalkalmazás feltételéről szóló rendeltet. 11,2 %-os díjemelést szavazott meg a közgyűlés.
Előtte már volt egy drasztikusabb emelés. Másnap az Országgyűlés megszavazott egy un.
salátatörvényt, amely az eges törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szólt. Ez a
törvénymódosítás azt mondta ki, hogy a legmagasabb díj mértéke 2012. évben nem haladhatja
meg a települési önkormányzat képviselő testülete által rendeletben 2011. évben megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. E szerint január 1-től a testület
által elfogadott rendelet magasabb jogszabályba ütközött, tehát a rendeletben foglalt díj
mértéke nem felelt meg az akkori érvényben lévő törvényi előírásoknak. Ennek a korrigálásra
sem Polgármester úr, sem egyik képviselő sem tett javaslatot. Januárban módosítani kellett
volna a rendeltet. Április 2-án ugyanezt a passzust módosította egy újabb törvénymódosítás,
mely április 15-től úgy módosítja ezt a törvényt, hogy az egri díj már belefér ebbe a díjtételbe.
Véleménye, hogy erre az időszakra biztosítani kell a lakosság számára a díjkülönbözet
visszafizetésének lehetőségét. Nem az anyagi teher miatt kéri, hanem azért mert Egerben
minden törvény be legyen tartva.
Gál Judit
Az interpelláció kapcsán felmerült az a kérdés, hogy a díjtétel növekedése miatt
megnövekszik az illegális hulladéklerakás. A lakosokat rá kell kényszeríteni arra, hogy a
legális szemétgyűjtőt használják.
Dr. Kovács Luca
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Felhívja a figyelmet arra, hogy az interpellációnál nincs helye vitának. Az interpellált válasz
ad, azt eldönti az interpelláló, hogy elfogadja-e. Ha nem fogadja el, akkor a közgyűlés szavaz
arról. Vitát nem lehet nyitni az interpellációról.
Habis László
Az interpellációban foglalt felvetésre a következőt válaszolja. A hulladékgazdálkodási
törvény képviselő úr által is hivatkozott rendelkezése szerint a képviselő testület által
rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012-ben nem haladhatja
meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat. A Közgyűlés 57/2011. számú rendeletével
2011. de3cember 31-i hatállyal állapított meg kommunális és inert hulladékszállításra
vonatkozó emelt összegű közszolgáltatási díjtételeket, amely jelenlegi alkalmazásai
egyértelműen megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Fontosnak tartja, hogy csak a díjstop április 15-i feloldását követően döntenek a díjemelésről,
akkor minimálisan 15,3 %-os emelést kellett volna elfogadni a közgyűlésnek, annak
érdekében, hogy éves szinten a költségekre a tarifa fedezetet nyújtson. 2011. december 31-i
hatállyal 11,2 %-os díjemelést fogadott el a testület. Ennek járulékos következménye lenne az
is, hogy 2013. évi díjtételek számítása során magasabb bázisszintről kellene kiindulni, ami
szintén további terheket róna a lakosságra.
Országgyűlési képviselőként is kötelességének érzi a Parlament által lefogadott jogszabályok
elfogadását, ugyanakkor a hulladékgazdálkodási törvény 2011. decemberi módosítását
követően haladéktalanul lépéseket kezdeményezet a jogszabály újragondolása érdekében és
ennek keretében januárban megkereséssel élt a Kormányhivatal felé az illetékes minisztérium
eljárását kezdeményezve. Felhívja Képviselő úr figyelmét arra, hogy álláspontja szerint nem
állapítható meg olyan tarifa az árhatóság részéről, ami direkt veszteségbe sodorná az
egyébként a jogszabályi előírások alapján működő szolgáltatókat.
Kéri Képviselő urat, fogadja el válaszát.
Pál György
Ami miatt nem fogadja el, az az, hogy a felvetése nem gazdasági szempont volt, hanem azt
vetette fel, hogy január 1. és április 15-e között véleménye szerint nem az akkor érvényes
előírások szerint volt Egerben a szemétszállítási díj megállapítva. Ennek az orvoslására nem
történt semmi intézkedés. A választ nem fogadja el.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak az elfogadásról. Megállapítja, hogy 10 igen 6 nem 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés az interpellációra adott választ elfogadta.
Dr. Csarnó Ákos
Jelzi, hogy az interpellációra igennel, vagy nemmel lehet válaszolni.
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Napirend utáni hozzászólások:
Csákvári Antal
Április 21-én ünneplik a magyar bölcsődei dolgozók a Bölcsődék Napját. Ebben az évben két
egri dolgozót is kitüntettek. Ezt a kitüntetést Dr. Réthelyi Miklós miniszterúrtól vette át
Juhász Attiláné, valamint Rozsnakiné Jakab Erzsébet. Gratulál a kitüntetetteknek.
Tóth István
Az Újsor utca és a Maklári utca környékéről keresték meg állampolgárok. A Merengő utcai
állapotokkal kapcsolatban kérték segítését. A Merengő utca a Rozália temető felé vezető út.
Korábban már jelezte, hogy itt egy bontási engedéllyel rendelkező épület bontása kezdődött
meg először illegálisan. Jelen pillanatban egy lepusztult, félig lebontott épület áll a telken. Az
udvara gazos, nincs rendben tartva. A közvilágítás is hiányos. Kéri a Városüzemeltetési Iroda
vezetőjét, hogy ez ügyben járjon el.
Nem első alkalommal történt, hogy a Merengő utca végén van egy vaskereszt, ezt a
vaskeresztet rendszeresen melegítő felsőbe, sapkába öltöztetik. Ez azért történhet meg, mert a
környék rendkívül elhagyatott. Rendbe kellene tenni a világítást, és kéri, hogy a félig
elbontott épület környékét is rendezzék. A lakatlan ingatlanokon illegális szemetet raknak le,
csábítja az embereket bizonyos bűnelkövetés megtételére. Szeretné, ha itt a közbiztonságot
megerősítenék, a város tenne ebben lépéseket. Kéri a szakirodát, nézzen utána, hogy a bontási
határozatnak mennyire tesz eleget a tulajdonos.
Császár Zoltán
Köszöni a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének, hogy május 2-ára meghívta, és rendbe tették
a Reményi Ede tér játszó terét, amely már elhanyagolt állapotban volt. A Rajner Károly utcai
játszótér körbekerítése és környezetének rendezése megtörtént. A Vámház utca járdájának
kövezése most kezdődik, a munkálatokról, illetve a pályázatról tájékoztatást kér. A Szarvas
Gábor utcában az összes játszótéren ütéscsillapító rendszer megoldása megtörtént. A
hiányosságok a Hajdúhely részen vannak.
Napirendek között szerepelnek a kitüntetések, díjak. Lehetőséget kellene adni olyan
embereknek is, akiket nem tudnak ajánlani, vagy nem tudják magukra felhívni a figyelmet,
ugyanakkor érdemesek rá. Októberben az 1956-os forradalom évfordulójára Egerben élő Dr.
Rózsahegyi László urat a Miniszterelnök a Vadászteremben díszoklevéllel tüntetett ki. 93
esztendős. Segítettek a Megyeházán az ott raboskodóknak életük kockáztatásával
kiszabadítani. Felküldte a Levéltárban talált iratokat a Minisztériumba, és elismerték a
tevékenységét. Megérdemelnék, hogy egy elismerésre meghívottak legyenek a Közgyűlésre.
Dr. Csarnó Ákos
Az Alkotmánybírság 2011. október 1-én megsemmisítette az önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok pártok részére történő bérbeadásáról szóló önkormányzati rendeletet, valamint az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szólón rendelet vonatkozó jogszabályi
helyét. Ezek a jogszabályok a város közgyűlésében helyet foglaló szervezetet és pártoknak
kedvezményesen juttatott ingatlanok bérbeadását szabályozta alkotmányellenesen. Az azóta
eltelt időben nem történt észlelhető változás ezen a téren, új rendeltet a közgyűlés nem
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fogadott el. Kérdései, hogy mi alapján fizetnek a pártok bérleti díjat a bérelt ingatlanok után?
Megtörtént-e a bérleti szerződések felülvizsgálata azóta? Amennyiben keletkeztek elmaradt
önkormányzati bevételek akkor azok megszerzésére milyen lépéseket tesz a Polgármesteri
Hivatal?
Felszólalási jegy:
Hamza Etelka
Az utóbbi napokban az internetes portálokon, még az ATV-n is Eger volt a téma. Nem arról
volt szó, hogy a városok közül azon kevesek közé tartozik Eger, ahol rendben van a kassza,
vagy tavaly Polgármester úr az év polgármestere lett, béke és nyugalom van, az ellenzék sem
ellenség, kivéve egy független képviselőt. Nem erről volt szó a portálokon, hanem arról, hogy
a városvezetés szelektálja azt, hogy a nyári játékokon milyen művészek léphetnek fel, mert az
Igazgató nőnek nagyon fáj az, hogy tavaly nem sikerült ide hozni Székhelyi Józsefet
Szegedről, akiről az egész ország, sőt megreckírozza, hogy egész Európa tudja, hogy
magyarellenes, aki a himnuszból gúnyt csinált, aki olyan megjegyzéseket és jelzőket
alkalmazott a Miniszterelnök úrra, mint magánemberre, ami szégyenteljes és undorító, erre a
színészre nem kíváncsiak. Örüljön neki Igazgató asszony, hogy nem sikerült ide hozni, mert
akkor kifütyülték volna, olyan botrányt csináltak volna, amit ő is megemlegetett volna.
Egyébként a közvélemény nevében beszél, és ha az igazgató asszony ezt nem tudja, akkor
kérdezze meg Kóka Jánostól, neki vannak ebben tapasztalatai. Azonkívül a kutya ha
megharapja azt a gazdát aki az ennivalót viszi neki, azt a kutyát ki szokták söprűzni az
udvarról. Ebben az ügyben meg kérjen Demeter Ervintől tanácsot, hogy ilyenkor mi történik,
mert akinek nem együtt dobog a szíve a városáéval, az menjen el Szegedre és nézze reggeltől
estig Székhelyi Józsefet. Erre az évre vonatkozóan is úgy válogassa meg Igazgató nő a
fellépőket, hogy az nekik is tetsszen, mert kifütyülik, nem nyitja ki a száját se, ha úgy
gondolják. Követelik, hogy egészítse ki az Igazgató nő az internetes bejegyzéseket, és
telefonáljon az ATV-nek is, hogy nem a városvezetés tiltotta le, hogy Székhelyi József itt
óbégasson egy hokedlin, hanem a közvélemény. A közvélemény nyomásásra döntött így a
városvezetés, mert a Polgármester úr is biztos emlékszik rá, telefonon, személyesen, a
képviselőket, Polgármester urat, mindenkit bombáztak ezzel a kérdéssel. Miután a
városvezetés felismerte, hogy a képviselőket a lakosság választotta meg, és őket kellene, hogy
képviseljék. Kéri, hogy Igazgató nő helyesbítse a kijelentését az ATV-ben és a blogg
bejegyzésekben is addig amíg szépen van.
Környezetvédelemmel kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy évek óta a háza előtt lenyírja
a füvet és a bokrot. A nyerges fűnyíró, amivel nyírják az utcában a füvet, az ott fordul meg,
minden évben legalább háromszor újra fel kell ásni és be kell ültetni. Tavaly betelefonált a
Városgondozáshoz, ki is jött egy férfi, azt mondta, hogy ad egy fél kg fűmagot. Most ásta fel
utoljára a kertet.
Habis László
Arra kéri Hamza Etelkát, hogy lehetőség szerint ne személyeskedjen az állampolgári
felszólalások keretében. A kulturális élet területén maximális tolerancia híve és távol áll tőle,
hogy cenzúrát működtessenek e területen. Minden ebben a témában érintett felet
önmérsékletre, higgadtságra, bölcs belátásra és egymás tiszteletére kér.
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Pósvai György
A Farkasvölgy utca ügyében szól. A megemelt talajterhelési díj hatására úgy döntöttek, hogy
nem kötnek a szennyvízhálózatra. A szóban forgó útszakasz kimaradt a gáz és szennyvízépítésből is. A városházán megdöbbenve hallották, hogy az utólagos rákötés költsége 719.727
Ft lenne. Ez nagyon sok. Ezt az érintett lakók közül senki nem képes kifizetni.
Jósvai László
Meghalt egy 87 éves jobboldali ember Dani Lőrinc bácsi. Minden összejövetelen részt vett,
első perctől FIDESZ tag volt. Kéri, hogy 1 perc néma felállással adózzanak emlékének.
Szeredi Ferenc
Tettek egy bejelentést múlt év szeptemberében egy kis garázsbolttal szemben. A bolt
környékén italozás illetve környezetszennyezés folyt. Történt intézkedés, de más irányba
mentek. Ebben a boltban a kikerülő csomagoló anyag jelenleg is napról napra ki van rakva a
közterületre. Már nem a bolt elé, hanem a bolttól távolabb lévő fák alá helyezik a szemetet. 23-szor a közterület fenntartó összeszedi ezeket a szemeteket. Bírságolni kellene a bolt
tulajdonosát.
Habis László
Következő közgyűlés május 24-én 9.00 órakor lesz. A nyílt ülést bezárja, a munkát zárt ülésen
folytatják.
k.m.f.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Kovács Luca
Eger Megyei Jogú Város
jegyzője

