6505-6/2012.OKSI
26529-1/2012. ESZCSI

Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. május 15-én Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Csákvári Antal elnök
Lombeczki Gábor képviselő tag
Bognár Ignác képviselő tag
Martonné Adler Ildikó képviselő tag
Aranyosi Gábor szakértő
Bodnár Gábor szakértő
Lakatos Oszkár szakértő

Hivatal részéről:

Rázsi Botond alpolgármester
Merczel Éva Mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Dudás Gabriella gimnáziumi ügyintéző
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Tóth Péter ifjúsági referens
Pásztor Gyula humán ügyintéző
Hevesi Zoltán tanügyigazgatási ügyintéző
Dr. Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Felföldiné Szabados Ágnes szakkollégium vezető
Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Ládiné Szabó Tünde szakszervezeti képviselő
Dr. Nagy Árpád
Takács Zoltán ügyvezető
Rozmán Éva igazgató
Dr. Vasas Joachim igazgató
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, a szakszervezetek képviselőit
és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mind a hét tag
jelen van. A napirendi pontoknál módosítást javasol: az 5. napirendi pontot tárgyalják 4.-ként.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontokról. Megállapította,
hogy a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati
rendelete a helyi szociális támogatásokról és gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V.26.) rendelet
módosításáról.

Csákvári Antal
Kérdezi Bognár Ignác képviselő urat, kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.
Bognár Ignác
A szociális támogatásokra való jogosultság feltétele annyiban egészül ki, hogy a jogosult
lakását és lakókörnyezetét köteles rendben tartani, ugyanúgy, mint mások is. Ez egy
minimális elvárás a lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
megállapításához.
Csákvári Antal
Kérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése észrevétele a rendelet tervezet
módosításával kapcsolatosan.
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak a rendelettervezet módosítás közgyűlés elé
terjesztéséről. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a rendelettervezet
közgyűlés elé terjesztését.
55/2012.(V. 15.) HEB döntés
Bizottsági javaslat:
Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára a rendelet elfogadását
2. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására.
Csákvári Antal
Különféle feladatok és beruházások miatt szükséges az előirányzatokat módosítani a Lenkey
János Általános Iskolánál, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál és a Családsegítő Intézetnél.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztés közgyűlés elé történő
terjesztését.
56/2012.(V. 15.) HEB döntés
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
1. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Lenkey János Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám
10. alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.506 E
Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 947 E Ft-os emelése, az V. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátás
tartaléka kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével 4.453 E Ft összegben.

2. A Közgyűlés elrendeli a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumnál (I. fejezet 1.
címszám 5. alcímszám) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának emelését 544 E Ft
értékben, az V. fejezet Tűzvédelmi előírások teljesítéséhez kapcsolódó tartalék kiemelt
előirányzatának egyidejű csökkentésével.
3. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 15.
alcímszám) történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 235 E Ft-os
növelése, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester
Határidő: 2012. június 30.
3. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I.
negyed éves üzleti terv teljesítéséről.
Csákvári Antal
Az előterjesztő Sós István alpolgármester úr. Kérdése volt, hogy a vagyongazdálkodási
csoport képviselője vagy igazgató úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Takács Zoltán
Az első negyed évben 1,4 millió Ft-os negatív eredmény képződik, de vannak kedvező
kilátások és az egyensúly helyreállhat.
Csákvári Antal
Az anyagból látható, hogy vannak kisebb gondok, voltak pályázatok, amelyek nem sikerültek
és van olyan, amelyről még nem döntöttek. Ez nagyban befolyásolja majd az eredményt.
Kérdés, észrevétel nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlés elé történő
terjesztését.
57/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK
Nonprofit Kft. 2012. I negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést.
Felelős: Habis László
Polgármester
Takács Zoltán
ügyvezető
Határidő: 2012. május 31.
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Csákvári Antal
Az előterjesztő Rázsi Botond alpolgármester úr, aki jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni az ülésen. Kérdése volt, hogy Merczel Éva irodavezető asszony kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Merczel Éva
Elmondta, hogy a kiküldött anyagban nem szerepelnek a véleményezési eljárás után
beérkezett vélemények, amelyek a tegnapi napon írásban érkeztek meg. Az elmúlt héten a
tantestületek diákönkormányzatok, iskolaszékek, szülői szervezetek ülést tartottak. Az
összefoglaló véleményt tartalmazza az a szakmai anyag, amely most kiosztásra került. Az
eredeti szakmai anyag 3 alternatívában készült el. Megpróbálta megvizsgálni az iskola
helyzetét, az épület helyzetét és a tanulók kiköltöztetésének lehetőségét. Április 26.-án, mikor
elindult a véleményezési eljárás a beiskolázási folyamatoknak csak részben voltak birtokában,
ezért a szakiroda javaslata egy olyan alternatíva, amely egy kompromisszumos megoldás a
tanulók átköltöztetésére és a mezőgazdasági épületének felszabadítására vonatkozóan. Az
utóbbi időszakban igazgató úr azt a feladatot kapta, hogy hozza előre a beiskolázással
kapcsolatos kérdések tisztázását, elsősorban a 11. évfolyamra és a szakképzésre történő
beiskolázásra tekintettel. Információk állnak rendelkezésre a 9. évfolyam beiskolázásáról és a
felvételi eredményekről. Az anyag mellékleteként szereplő 2012/2013-as tanévben tervezett
tanulói létszám a jelenlegi információk szerint csökkeni fog. A 9. évfolyamon tervezett 2
osztály helyett csak egy osztály beiskolázására lesz lehetősége az iskolának kereskedelmi
tagozaton, ill. a 11. évfolyamon a két osztályba összesen 23 tanuló jelentkezett, így a tervezett
két osztály elindulására nem látnak lehetőséget. A demográfiai folyamatok nagyon rossz
hatással vannak a szakképző iskolák beiskolázási folyamataira, amely a Kereskedelmiben a
következő tanévben is jelentkezni fog. A véleményezési eljárás során sok hasznos véleményt
és megfontolásra érdemes javaslatot kapott az iroda. Ezek függvényében megfontolásra
javasolta az anyagban kidolgozott B alternatívát is. A beiskolázási számokból úgy tűnik, hogy
az iskola tanulócsoportjainak a száma szűkülni fog. Amennyiben ilyen arányban szűkül, akkor
nem indokolt az a megoldás, amelyben olyan szervezeti átalakításra kerül sor, amelyben mind
a 2 két iskola szervezeti struktúrája változna. Megfontolásra javasolta a B alternatívát,
amelyben a Mezőgazdasági épülete kiürítésre kerülne, a tanulók elhelyezésére is van benne
javaslat. A Kertész u. 128. szám alatt lévő ingatlant addig használnák, amíg szükséges a
tanulók elhelyezése és amennyiben az iskola tanulócsoportjainak a száma továbbra is szűkülni
fog, akkor a Pozsonyi utcai épületbe húzódhat vissza. Ebben az alternatívban nincs javaslat
szervezeti átalakításra. A B alternatíva ennyiben más, mint amely az anyagban szerepel.
Csákvári Antal
Ezt a lépést befolyásolja a demográfiai és a gazdasági helyzet, ill. a törvények. Az új
köznevelési törvény jövőre életbe lép és az majd új feladatokat ad. Az új B alternatíva
megjelenését az is indokolja, hogy a szülői fórumokon az derült ki, hogy valamennyi szülő
nem akarja azt, hogy a Kereskedelmibe járó gyerekek tanulói jogviszonyba kerüljenek a
Bornemisszával, a Kereskedelmihez szeretnének kötődni jogilag is. Ezt tudomásul kell venni.
Kérte igazgató urat, hogy tegyen szóbeli kiegészítést arról, hogyan gondolja az átszervezést,
hogyan lehetne ezt megvalósítani.

Dr. Vasas Joachim
A legfontosabb az, hogy a Mátyás király úti épületet felszabadítsák és az oktatást onnan
kihozzák. Ennek két oka van, az egyik, hogy az épület már régi, a tárgyi feltételek nincsenek
meg, felújítás nem volt. Az, hogy ilyen körülmény között folyjék az oktatás méltatlan a
gyerekekhez, a szülőkhöz és Eger városához. A másik oka az, hogy a jelenlegi törvények
szerint, ha ott oktatás van, akkor az ingatlan állami tulajdonba kerül. A tanulók jelentős
hányadát el tudják helyezni a Pozsonyi úti épületbe, ott 260 fős kollégiumi kapacitás van. Tíz
évre visszamenőleg megnézte a tanulói létszám adatokat és 120 főnél nem voltak többen, két
szinten elfértek, ezek most fölszabadulnának. A kollégiumi szobákból tanszobákat
alakítanának ki és a tancukrászdát is át tudnák vinni. Az ÁNTSZ, az állategészségügy és a
tűzoltóság illetékeseinek a véleményét is kikérte, hogy ezek valóban megvalósíthatóak-e, a
véleményük az volt, hogy igen, csak a megfelelő terveket kell elkészíteni. A labor is átkerül
és a bormúzeum is méltó helyet kap. A tanulók másik része a tangazdaságban kap helyet, mert
át lehet alakítani ott is a tantermeket. Az előzetes információk alapján körülbelül 8 db, 20 fős
osztály elhelyezése még nincs megoldva. Az első alternatíva az volt, hogy vigyék át a
Bornemisszába a kereskedelmi szakképzést. Fontos, hogy ezt pedagógus elbocsájtás nélkül
lehessen megoldani. A régebbi és a legújabb információk alapján 3 variáció lehetséges.
Szakmailag első az a variáció, mely szerint a kereskedelmi szakmunkás képzés beépülne a
Bornemisszába, mert ott van szakmunkás képzés. A szakközépiskolai képzést ez azért nem
érinti, mert ez eddig is a Pozsonyi úton volt. Ez járt volna a legkisebb tárgyi és személyi
változtatással. A most 10.-es tanulók, akik szakmaválasztás előtt állnak megkérdezték, hogy
ki hova szeretne menni. 9. évfolyamon két osztályt indítottak volna, de kevesen jelentkeztek.
Megnézték a lemorzsolódást is, így a 8 helyett 4, max. 5 osztály menne át a Bornemisszába.
A szülők és az iskolaszék véleményét is kikérték, amelyből kiderült, hogy a Bornemisszával
nem szeretnének jogviszonyba kerülni. Azt elfogadják, hogy oda kell járni, de a jogviszony
maradjon a Kereskedelmié. Eddig telephelyként a Mezőgazdasági működött, de így a Kertész
utcai lenne a telephely. Ez a lehetőség az előzetes számítások szerint pedagógus elbocsájtással
nem járna. Ennek az 5 osztálynak egy másik iskolában való elhelyezése szakmailag és
emberileg is megfelelő lenne. A B variációt támogatja mind pedagógia, szakmai szempontból
is.
Csákvári Antal
A két iskola vezetésének és pedagógusainak még nagyobb együttműködést jelent majd ez.
Örömteli, hogy pedagógus elbocsájtásokkal ez az átszervezés nem fog járni. A
Bornemisszában minden felmerült problémát megoldottak, a gyerekek rendesen járnak
iskolába
Borbély András
Felháborodását fejezte ki a véleményekben leírtakkal kapcsolatban. Elmondta,
megengedhetetlen, hogy egy iskolát folyamatosan a „sárba döngöljenek”. Ha így van, akkor
meg kell szüntetni az iskolát és a gyerekeket fel kell osztani a többi iskola között, a tanárok
felkészültsége megfelelő. Sértőnek tartotta, hogy 60-70 pedagógust ilyen módon minősítenek.
Először velük kellett volna egyeztetni. A helyzet mindig úgy változik, ahogyan bizonyos
igények megkívánják, figyelmen kívül hagyva a Bornemisszát. Megengedhetetlen, hogy így
minősítsék az iskolát. Ezt a helyzetet a két iskola egymás között nem tudja elintézi. A
gyerekeknek, akik átkerülnek nem lesz semmilyen köteléke, kinevetik a tanárokat. El lehet
menni az iskolába megnézni, hogy milyen rend és fegyelem van, hogyan működik az
elektronikus rendszer. Ezeknek a gyerekeknek kell iskola, el kell látni őket és ha ez az iskola
van erre a feladatra kijelölve, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy azt a
feladatot ellássa. De ha folyamatosan a sárba döngölik, akkor ez megoldhatatlan. Véleménye

szerint, amit fölvállal az rendesen legyen megoldva. Ehhez a politikának semmi köze, nem is
érdekli és nem is partner ebben. Nem szabad egy iskoláról így beszélni. Meg lehet kérdezni a
tanárokat, szülőket, hogy ezek a vélemények nem igazak. Sajnálatosnak tartja, hogy egy
iskolákban a pedagógusoknak és gyerekeknek is szabad így beszélni más iskoláról. Nem érti,
hogy a pedagógusok hogyan beszélhetnek így egymás munkájáról. Ez nem csak az Ő
véleménye, hanem a még ott dolgozó 110 emberé is. Meg kell nézni, hogy ez a tanerő milyen
erőfeszítéseket tesz azért, hogy így működjön az iskola.
Csákvári Antal
A Bornemisszára eddig is szükség volt és lesz is. A jövőben még inkább fel fog értékelődni az
ott dolgozók, az iskola szerepe, az ott szerzett végzettség szerepe. Megköszönte Igazgató
Úrnak, hogy őszintén elmondta a véleményét. Kérdése volt, hogy igazgató úrnak mi a
javaslata?
Borbély András
A pályázati ciklusban az hangzott el Igazgató úr szájából, hogy majd úgy oldja meg a
problémát, hogy azokat a gyerekeket, akikre nincsen szükség kitelepíti. Ezt a tantestület is
hallotta és most kitelepítik a gyerekeket a Bornemisszába. Számára nem úgy tűnt, hogy ez egy
előkészített dolog eredménye. Ebből az tűnik ki, hogy a Bornemisszának átadják a gyerekeket
és a Kereskedelmiben pedig a szakképzést erősítik. Ez nem így működik.
Csákvári Antal
Véleménye szerint nem arról van szó, hogy gyerekeket akarják átadni, hanem a Mátyás király
utcai épülettel kezdeni kell valamit. Az egy régi épület, rossz állapotban van, nincs
kihasználva. Ésszerű és logikus lenne az oktatást befejezni ott. A Pozsonyi úti épületbe nem
biztos, hogy minden átvihető, ezért lenne szükség arra, hogy a Bornemisszába is kerüljön
szakmacsoportos képzés. Nem kell semmilyen hátsó szándékra gondolni.
Dr. Vasas Joachim
Ezek vélemények és nem a Bornemisszának a minősítése. A szakmunkás képzések közül
marad a Kereskedelmiben is és a legkisebb „fájdalommal” az járt volna, ha a kereskedelmi
szakma kerül át, hiszen a Bornemisszában oktatott szakmákra nincs eladó képzés, mint pl. az
autóalkatrész, építőipari, faipari kereskedelem. A szakmunkás képzésből több a
Kereskedelmiben maradna. A Bornemisszában van szabad tanterem, egy emelten lehetne
biztosítani 3-4 tantermet és a legfelkészültebb tanárok mennének át a gyerekekkel. Nem
elsőévesek kerülnének át, hanem azok, akik már szakmát tanulnak
Martonné Adler Ildikó
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szakképzés állami kézbe fog kerülni. A szakiskolai
képzés és az érettségit adó képzés külön választódjon valamilyen formában. A Mátyás király
úti ingatlant más célra kell használni. Jó elképzelésnek tartotta, hogy a Pozsonyi útra és
tangazdaságba is a lehet átvinni osztályokat. A Bornemisszába 4 osztály kerülne. Kérdése
volt, hogy ez hány tanárt érintene?
Vasas Joachim
Pontosan ezt nem tudja megmondani, mert ez függ a továbbtanulók számától és az
évismétlőktől is, de kb. 5-6 pedagógus lenne, aki ott tanítana. Ha 2 vagy 3 szakos tanárok ezt
el tudnák vállalni, akkor ez még kevesebb tanárt jelent.

Martonné Adler Ildikó
A kereskedelmi szakmunkások fognak átkerülni, akiknek többsége lány. Ez a Bornemissza
nemek közötti arányán javítana és talán a fegyelmi helyzetre is jótékony hatással lenne.
Aggályosnak találta, hogy azok a gyerekek és tanárok, akik átkerülnek, szerkezetileg nem
tartoznak a Bornemisszába és ez rossz hatással van a fegyelmi helyzetre. Nem érti, hogy ha a
szülők és a gyerekek is elfogadják azt, hogy gyakorlatilag a Bornemisszába fognak járni,
akkor miért nem mindegy, hogy szervezetileg hová tartoznak. Problémamentessé úgy lehet
tenni az átszervezést, ha tiszta helyzeteket teremtenek. Azzal, hogy 1-2 osztályt átraknak és 45 tanárt átküldenek nem lesz tiszta helyzet. Az A variációt tartotta elfogadhatónak, a tiszta
helyzet miatt. De ha a tanárok nem akarnak a Bornemissza tanári karához tartozni, akkor
legyenek óraadó tanárok.
Csákvári Antal
Nem a tanárokkal van a baj.
Martonné Adler Ildikó
De ezzel is lehet baj, mert ha a felemás helyzetet preferálják, akkor a befogadó iskola kerül
nehéz helyzetbe. 31 tanuló jelentkezett a kereskedelmi képzésre. Kérdése volt, hogy ha a
gyerekek nem fognak ide eljönni, akkor hová mennek máshová? Mert akik ide jelentkeznek
nem egriek, sok lehetőségük nincs. Az A variációt preferálja.
Vasas Joachim
Bízik benne, hogy ezt a helyzetet meg tudják oldani.
Martonné Adler Ildikó
Amennyiben az osztály a tanáraival együtt megy át, akkor nincs érdeksérelem.
Bognár Ignác
Többször részt vett az iskolaszék megbeszélésen. Vasas Joachim igazgató úr védte az
érdekeket. Javasoltat, hogy legalább 3 évig maradjanak a jelenlegi iskolai szervezetben. Az
iskolák beszámolóiban szerepel az igazolatlan órai hiányzás, a bukások száma, tehát a
Bornemisszáról ez nem rossz imázs, hanem a tények is ezt mutatják. A legutóbbi
Közgyűlésen maga kérte, hogy egy Bornemisszás pedagógus is kapjon kitüntetést, mert az ő
munkájuk sokkal nehezebb. A B változatot azért tudná elfogadni, mert csökken a
gyermeklétszám, ez átmeneti időszak. Egy vagy két év után a tapasztatokat összegyűjtve lehet
korrigálni a döntést. Biztosan nehéz dolga lesz Borbély András igazgató úrnak, de a házirend
mindenkire vonatkozik. Kérjenek segítséget az irodától, az önkormányzattól.
Csákvári Antal
Valóban fontos az iskolaszékek véleménye.
Bodnár Gábor
Kétféle döntés között vacilál, az egyik szakmai a másik szociális döntés. Az óvodák és az
általános iskolák összevonása is indulatokat szított, de mégis felvállalta a város vezetése. A
mostani döntés közel sem több 100 főt érint. A Kereskedelmi a régi 7-es iskola épületének
egy részét használta és valóban nehéz más iskola tanulóit kezelni. A szakkollégiumi ülésen
egyértelműen az „A” alternatíva mellett foglaltak állást. A „B” variáció a szociális megoldás,
mert így nem kerül sor pedagógus elbocsájtásra. Az elmúlt években általonos iskolák közül
megszűnt a Ráchegyi, a 3-as, a 7-es, a 13-as, az egerbaktai, az egerszalóki és az
andornaktályai iskola. Ennyivel csökken az általános iskolai tanulólétszám. Ezzel szemben a

rendszerváltás utáni első tíz évben létre jött új iskolák: Sancta, Szent Lőrinc, IQ.,
Pásztorvölgyi, Kontawig, Eventus és a 6-8 évfolyamos gimnáziumok. Középiskoláknál csak a
Kossuth Zsuzsa gimnáziumi képzése szűnt meg. A mostani egy kezelhetetlen helyzet.
Aranyosi Gábor
Ez valóban nehéz helyzet. A legutóbbi értekezleten olyan vélemény is elhangzott, hogy ne
mások oldják meg a Bornemissza beiskolázási problémáit. Volt olyan időszak amikor a
Bornemissza létszáma 2000 fő volt, és most 650-700 fő. Ehhez hozzá tartozik, hogy Eger
város lakosságának száma, és a gyerekek száma is csökken. Elhangzott az is hogy az
Alaptörvény értelmében, a gyereknek ott kell tanulnia ahová felvették és nem mehet át
máshova. Nem érti, hogy ha a szakmunkások átmennek, akkor a szakközépiskolások miért
nem. Tud olyan iskolát, ahol az iskola több telephelyen működik és át kell járni egyik helyről
a másikra, ez csak szervezés kérdése. A másik nagy kérdés, hogy a szakképzés, hogyan fog a
jövőben működni, nem tudni, hogy január 1 után hogyan alakul a helyzet. Nem lehet tudni,
hogy állami vagy önkormányzat tulajdon lesz, jogos az, ha az önkormányzat ragaszkodik a
vagyonához. A Mezőgazdasági épülete nincs jó állapotban, nem éri meg működtetni, más
célra kell használni
Borbély András
Ez egyáltalán nem oldja meg a Bornemissza létszám problémáit, semmit sem old meg. A
pedagógus elbocsájtás nem szociális kérdés, hiszen mindkét iskolának fix létszáma van. Több
dolog elhangzott, ami nem állja meg a helyét. Bodnár Gábor elmondta, hogy milyen iskola
összevonások történtek és jóval nagyobb főt érintettek. Elmondta, hogy Ő a tantestületet
képviseli és amik itt elhangzottak, azok nem állják meg a helyüket.
Merczel Éva
A pedagógus álláshelyek számát a meglévő tanulócsoportok száma határozza meg, nem az
átköltöztetés vagy az, hogy szervezetileg melyik iskolához tartoznak. Az határozza meg hogy
a jövő évi beiskolázás hogyan alakul, mennyi tanulócsoportot tudnak indítani. A pedagógus,
ha átkerül nem kerül elbocsájtásra, csak másik feladat ellátási helyen teljesíti feladatot. A
tanulócsoport beszűkülése pedagógus elbocsájtással jár, de ha megteremtjük a lehetőséget,
hogy a tanulócsoportokat máshol helyezzük el, akkor a pedagógusok is tovább
foglalkoztathatóak. Egy durva becslés szerint 1 tanulócsoporthoz 2 pedagógust lehet rendelni.
Vasas Joachim
Álláspontján a szülői, tanulói vélemények miatt változtatott, hiszen ha a Bornemisszába nem
akarnak átmenni és a Kereskedelmibe sem iratkoznak be, akkor elveszítik a diákot, ez csak
szeptemberben fog kiderülni. A „B” variációt mérlegelésre ajánlotta.
Csákvári Antal
Szeptemberre még változhatnak a dolgok. Talán jobb lenne a „B” alternatívát elfogadni,
megnézni hogyan működik, aztán lehetne kicsit egységesíteni és a tanulói jogviszonyon
változtatni.
Dr. Nagy Árpád
Elmondta, hogy az általános problémának azt látja, hogy a tanulói létszámok csökkenek az
általános iskolákban, ugyanakkor a középiskolában növekszik. Ahogyan igazgató úr már
elmondta, 3-4 osztály elhelyezését kellene megoldani. Ezzel egyúttal a város visszakap egy
ingatlant és elkerülné azt, hogy az oktatáshoz kapcsolódó államosításnál ez az ingatlan is
érintésre kerüljön. Számára úgy tűnik, hogy egy átmeneti helyzetet kell orvosolni, azért mert

csökkenő tendencia mutatkozik a tanulói létszámon és előfordulhat, hogy a beiskolázáskor
már csak 1 vagy 2 osztály elhelyezéséről kell gondoskodni. A Junior szállóban tudomása
szerint vállalkozások is vannak betelepítve. Ezzel kapcsolatban kérdése volt, hogy ezzel nem
lehetne-e bővíteni ezt az átmeneti megoldási teret? Elsősorban egy torz értékítélet kialakulása
miatt gondolják úgy, hogy kevesebb feszültséggel lehetne megoldani, ha nem változik az
iskola neve ahol tanul a diák. Erre megoldás lehet a Szilágyiban keresni helyet, talán ott van
egy-két szabad tanterem vagy azon a városrészen máshol keresni szabad tantermeket erre az
átmeneti időszakra. Megoldás lehet, hogy a Mátyás király úti épület átkerül az önkormányzat
tulajdonába és az átmenti helyzet kezelésére visszabérli. Ezeket azért szerette volna
elmondani, hogy a döntésben segítsen.
Bodnár Gábor
Javaslata volt, hogy a kollégiumban lehetne kialakítani tantermeket és a Bornemissza
kollégiumába pedig átköltözhetnének a kollégisták.
Vasas Joachim
Ez valóban átmeneti időszak. Amennyiben a tanulólétszám tovább csökken akkor erre a
lehetőségre sem lesz szükség. De kell egy világos bázis, hogy hová kerüljön a négy osztály.
Rázsi Botond
Van egy mondás: „A hídon akkor kell átmenni, amikor oda értünk”. Most értek el a hídhoz.
Az úton mindig jöhetnek olyan váratlan események, amelyek befolyásolják annak menetét.
Azért a mai napra érlelődött meg ez a gondolat, mert ma van bizottsági ülés, az első döntési
pont. Az érveket és ellenérveket végighallgatva, úgy tűnik, hogy még mindig bizonytalan a
szakképzéssel kapcsolatos álláspont. Ha a végén az derül ki, hogy túl határozott lépéseket
hoztak, akkor az nagyobb probléma. A „B” verzió egy minimális döntés, amellyel lehet
kezelni egy helyzetet, de nem hoznak visszafordíthatatlan döntéseket. Egyet értett Borbély
András felháborodásával, de ez most nem erről szól, hanem egy jogszabály várható
körülményeinek kezeléséről. A szakképzéssel elengedhetetlenül fontos foglalkozni. Fontolják
meg azt a döntést, amely a két intézmény szervezetét egyenlőre nem befolyásolja és később
még lehet módosítani. A döntésnél mindenki a saját belátása szerint mérlegeljen.
Csákvári Antal
A szakiroda a „B” alternatívát javasolja, Ő maga is ezt támogatta. Módosító javaslat senkitől
nem érkezett.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Humán Erőforrás Bizottsága
• 1 igen szavazattal az A) alternatíva határozati javaslataiban foglaltakra,
• 5 igen szavazattal a B) alternatíva határozati javaslataiban foglaltakra,
• 1 tartózkodással,
javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a B) alternatívára vonatkozó határozati
javaslatok elfogadását.

58/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a B) alternatívára vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslatok:
A ) Alternatíva
1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium kereskedelmi
szakmacsoportos szakiskolai és szakiskolai szakképző osztályainak 2012. augusztus 1jével a Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és Kollégiumba történő
áthelyezéséről, továbbá dönt az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Mátyás király úti telephelyének 2012. augusztus
1-jével történő megszüntetéséről.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 1.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, hogy
a …….….. sz. Közgyűlési határozat alapján a feladat-ellátási hely megszüntetésével és
a feladatellátás átszervezésével összefüggésben készítse el az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium valamint a
Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának
módosítását és terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

3.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
utasítja a ……….. sz. Közgyűlési határozat alapján átszervezett intézmények vezetőjét,
hogy készítse el az intézmény alábbi tanügyi dokumentumainak módosítását és nyújtsa
be fenntartói jóváhagyásra:
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Házirend

Felelős: Érintett intézményvezetők
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.
4.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
felhatalmazza az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium, valamint a Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és
Kollégium igazgatóját a …………. sz. Közgyűlési határozat alapján az intézmény
átszervezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítésére.
Felelős: Érintett intézményvezetők
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

5.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, a
……….. sz. Közgyűlési határozat alapján átszervezésre kerülő intézmények
vonatkozásában annak teljes körű kidolgozását és Közgyűlés elé terjesztését, hogy az
átköltöztetések hogyan módosítják az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely
Szakközép- Szakiskola és Kollégium 2012. évi létszámkeretét, valamint működési
költségvetési előirányzatait.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

6.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, a
……….. sz. Közgyűlési határozat alapján az átszervezéssel összefüggő
létszámcsökkentések, a dolgozók munkaviszonyának felmentéssel történő esetleges
megszüntetése körültekintő előkészítését, figyelembe véve a 2012. évi létszámracionalizálási pályázati lehetőségeket is.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

7.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján az átköltöztetéssel együtt járó egyszeri
kiadások számszerűsítését.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

8.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
felhatalmazza az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium, valamint a Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és
Kollégium igazgatóját a …………. sz. Közgyűlési határozat alapján az átköltöztetéssel
összefüggő tárgyi feltételek megteremtésével kapcsolatos intézkedések előkészítésére,
végrehajtására.
Felelős: Érintett intézményvezetők
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

9.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján a 3300 Eger, Mátyás király u.52.-54. szám
alatti, felszabaduló épületek állagmegóvása, őrzése érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 1.

10.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján a 3300 Eger, Mátyás király u. 52.-54. szám
alatti, felszabaduló épületek további hasznosítására tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. december 31.

11.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, hogy
készítse elő az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium Alapító Okiratának módosítását, a tankert, tanpince és a Vincellér iskolai
tanműhely feladat-ellátási helyek közül történő kivonása vonatkozásában, valamint a
gyakorlati képzés további biztosításához szükséges bérleti szerződéseket, és terjessze
azokat a Közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

B) Alternatíva
1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Mátyás király
úti telephelyének 2012. augusztus 1-jével történő megszüntetéséről, továbbá dönt Eger,
Kertész utca 128. alatti épületrész Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium telephelyeként való kijelöléséről a kereskedelmi
szakmacsoportos szakiskolai és szakiskolai szakképző osztályainak 2012. augusztus 1jével szükséges átköltöztetéséhez.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 1.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, hogy
a …….….. sz. Közgyűlési határozat alapján a feladat-ellátási hely megszüntetésével
összefüggésben készítse el az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását és terjessze a
Közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

3.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
utasítja a ……….. sz. Közgyűlési határozat alapján átszervezett intézmény vezetőjét,
hogy készítse el az intézmény alábbi tanügyi dokumentumainak módosítását és nyújtsa
be fenntartói jóváhagyásra:
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Házirend
Felelős: Érintett intézményvezető
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

4.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján az átköltöztetéssel együtt járó egyszeri
kiadások számszerűsítését.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. június 30.

5.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
felhatalmazza az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium, valamint a Bornemissza Gergely Szakközép- Szakiskola és
Kollégium igazgatóját a …………. sz. Közgyűlési határozat alapján az átköltöztetéssel
és átalakítással összefüggő tárgyi feltételek megteremtésével kapcsolatos intézkedések
előkészítésére, végrehajtására.
Felelős: Érintett intézményvezetők
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

6.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján a 3300 Eger, Mátyás király u.52.-54. szám
alatti, felszabaduló épületek állagmegóvása, őrzése érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 1.

7.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek a
…………. sz. Közgyűlési határozat alapján a 3300 Eger, Mátyás király u. 52.-54. szám
alatti, felszabaduló épületek további hasznosítására tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. december 31.

8.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladatul szabja a Jegyzőnek, hogy
készítse elő az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium Alapító Okiratának módosítását, a tankert, tanpince és a Vincellér iskolai
tanműhely feladat-ellátási helyek közül történő kivonása vonatkozásában, valamint a
gyakorlati képzés további biztosításához szükséges bérleti szerződéseket, és terjessze
azokat a Közgyűlés elé.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. június 30.
5. Előterjesztés az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói
jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadására.

Merczel Éva
Elmondta, hogy mivel fenntartói jog átadásról van szó, ezért a törvény szerint ezt a döntést a
fenntartónak legkésőbb május 31.-ig meg kell hoznia. Kiegészítésként elmondta, hogy az
anyagban az átadást-átvételt szabályozó dokumentum nincs mellékelve, mivel bizonyos

vagyoni kérdésekben, a használati jog idejének kérdésében, ill. felújítási kérdésekben még
pontosító tárgyalások folynak az önkormányzat és a főegyházmegye között. Vagyoni
kérdésekben úgy tűnik, hogy megegyezés született abban a vonatkozásban, hogy az
önkormányzat az ingatlan használati jogát 25+25 év után újratárgyalva még 25 évre meg
hosszabbítva adományozza az Egri Főegyházmegyének. Természetesen ez a használati jog
csak abban az esetben él, ameddig az egyházmegye az iskola működtetésére használja az
ingatlant. Egyenlőre még egyeztetések folynak, bízik benne, hogy a közgyűlési anyagban már
benne lesz az átadás-átvételi szerződés. Oktatásszakmai szempontból minden kérdés
tisztázódott, az ezzel kapcsolatos anyagok az előterjesztésben szerepelnek. Kérte a
bizottságot, hogy foglaljon állást ez ügyben.
Csákvári Antal
Az iskola vezetése kezdeményezte ezt az átadás-átvételt a főegyházmegyével és egyeztetett
igazgató asszony a városvezetéssel.
Rozmán Éva
Rendkívüli bizonytalanság van a szakképzés jövőjét illetően a magyar közoktatásban a
szakképzés területén. Nem látni a szakközépiskola és a közgazdasági szakképzés helyzetét és
jövőjét. Nem hagyja, hogy az iskolát sodorja az ár. Két lehetőség van, az egyik, hogy hagyni,
hogy történjen, ami történik és majd abból kihozni a legjobbat vagy megpróbálják maguk
irányítani a sorsukat. Az iskola égész pedagógus, szülő, és tanulói közösségének véleménye,
hogy a fenntartó váltással el tudják érni azt, hogy az iskola szakmai önállósága megmarad,
viszont be kell fogadni egy ideológiát, amely az egyházi fenntartás következménye. Ez a
tantestület által elfogadott és nem áll távol tőlük. 79 munkavállalóból 1 ember mondta azt,
hogy a fenntartóváltás esetén nem kívánja a munkaviszonyát folytatni. A végzős diákok
kivételével 560 tanulót kérdeztek meg és 7 diák mondta azt, hogy ebben az esetben nem kíván
tanulói jogviszonyban maradni az iskolával. Ez is azt mutatja azt, hogy ez egy közös döntés.
Csákvári Antal
Véleménye volt, hogy ez egy helyes döntés, a támogatottsága is majdnem maximális, a szülők
részéről is.
Martonné Adler Ildikó
A közoktatási megállapodásban az szerepel, hogy a felek a közoktatási megállapodást
határozatlan időre kötik. Ez bizonytalanságot jelent az iskola számára is. Kérdése volt, hogy
ez így marad-e vagy változtatnak majd rajta?
Merczel Éva
Jogilag csak így lehet átadni, mert egy fenntartói jog nem adható át határozott időre. A
közoktatási megállapodás megkötésének szabálya ez, hogy határozatlan időre kötik és évente,
tanévente lehetőség van a közoktatási megállapodás felbontására. Augusztus 31.-ével az Egri
Főegyházmegyének az új egyházjogi törvény értelmében lehetőség lesz ún. egyoldalú
nyilatkozattal a fenntartói jogokat gyakorolni. Ennek az egyoldalú nyilatkozatnak a
benyújtása a Kormányhivatalba már augusztus 31.-én megtörténhet, amennyiben az anyagban
jelzett paramétereket teljesíti az iskola, az épületkihasználtság és a tanulócsoportok száma
tekintetében. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a főegyházmegye gyakorolhatja a fenntartó
jogokat és ez alapján fog működni, nem pedig az önkormányzat és az egyházmegye között
kötött közoktatási megállapodás alapján, viszont kötelező ezt megkötni. Erre azért van
szükség, mert ha az iskola nem teljesíti a megadott paramétereket, akkor a finanszírozási és a
fenntartói jog szempontjából más szabályok érvényesek. Általában egy önkormányzati

intézménynél a fenntartói jog és az épület tulajdonosi jog egybeesik. Itt egy speciális helyzet
fog elő állni, mert az intézmény fenntartói jogot az Egri Főegyházmegye gyakorolja, viszont a
vagyon tekintetében külön megállapodás köttetik, hogy az épület továbbra is az önkormányzat
tulajdonában maradjon és az egyház az iskola működtetéséhez szükséges minimális jogot
fogja megkapni.
Martonné Adler Ildikó
Az anyagban olvasható, hogy nem hittant, hanem erkölcstant, etikát fognak tanítani. Az
erkölcstan vizsgálja az ember-ember és az ember-természet közötti viszonyokat. A hittan még
kiegészül az ember-Isten viszonyával. Más iskolában ezt úgy oldották meg, hogy erkölcs és
hittan tárgyakat egybe vették és nem választották külön. Érdemes lenne kétszakos tanárt
alkalmazni. Tudomás szerint nagyon kevés egyetemi végzettségű tanár van. Jó lenne, ha a
tanár nem csak hittant, hanem más tárgyat is tanítani az adott osztálynak, így jobban
ismernék, jobban elfogadnák.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy azt a 7 tanulót, akik nem kívánják folytatni a tanulmányaikat hová
helyezik át?
Merczel Éva
Az önkormányzatnak kötelessége másik, megfelelő képzést ajánlani. Vannak olyan tanulók,
akik kereskedelem-marketing szakmacsoportosok, ilyen szakmacsoport az egri
kereskedelmiben is működik, így ott tudnak helyet felajánlani. Szakközépiskolai alapozó
orientáló képzés folyik, így normál gimnáziumi osztályok vagy idegenforgalmi két tannyelvű
képzések is felajánlhatóak. Ezeket a lehetőségeket a 7 tanulónak föl fogják ajánlani és
megpróbálnak a szülőkkel egyességre jutni. Amennyiben a tanuló mindenáron ragaszkodik a
közgazdasági szakmacsoportos képzéshez, akkor is meg lehet oldani úgy, hogy pl.: a
Kereskedelmiben lesz tanulói jogviszonya és bizonyos órákra átjár más iskolába. A
nyilatkozatokat még újra be kell kérni, mert eddig a tanulók csak elvi nyilatkozatokat tettek és
a saját döntését bárki felülbírálhatja. A közgyűlési döntést követően kötelezettség van a
munkáltatói feladatok és a tanulói jogviszonyok biztosítása tekintetében a nyilatkozatok
megismétlésére. Az önkormányzat intézményi hálózatában van lehetőség elhelyezni a
gyerekeket.
Rozmán Éva
Elmondta, hogy információi szerint a 7 gyerekből ketten maradnak az iskolában, ha
megtörténik a fenntartó váltás. A többi gyerek, 9-10.-esek és gimnáziumba fognak átmenni.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok közgyűlés elé
történő terjesztését.
59/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. augusztus 31. napjával a fenntartói
jog Egri Főegyházmegye ( Eger, Széchenyi utca 1. ) részére történő átadásával egyidejűleg,
mint költségvetési szervet jogutódlással megszünteti az Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskolát (Eger, Klapka György utca 7.).
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Jogi és Szervezési Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Gazdasági Iroda

Határidő:

2012. augusztus 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. augusztus 31. hatállyal elfogadja
az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint, az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola
Megszüntető Okiratát és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Megszüntető Okirat
aláírására.
Habis László polgármester
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő:

2012. augusztus 31.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. LXXIX.
törvény 81. § (13) bekezdése, valamint a 88. § (4) bekezdése alapján Átadás - Átvételi
Megállapodást köt az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának az
Egri Főegyházmegye részére történő átadásával kapcsolatban, 2012. augusztus 31-i hatállyal
és egyben felhatalmazza a Polgármestert az Átadás-átvételi Megállapodás aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából az
Merczel Éva mb. irodavezető

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő:

2012. június 30.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti
Közoktatási Megállapodást köt az Egri Főegyházmegyével, mint az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola feladatait 2012. augusztus 31. napjától ellátó oktatási
intézmény fenntartójával és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából az
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Jogi és Szervezési Iroda

Határidő:

2012. június 30.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Andrássy
György Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, mint átadó munkáltató és az Egri
Főegyházmegye, mint átvevő munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25/A-B. § szerint tegyék meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket,
folytassák le az intézmények közalkalmazottaival a szükséges egyeztetéseket, a
munkaszerződések előkészítése érdekében.
A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25/A. § (1) bekezdése értelmében az átadás napján, 2012.
augusztus 31-én megszűnik.
Felelős:
Intézményvezető esetében
Habis László polgármester
Intézmény alkalmazottai esetében
az intézményvezető
Határidő:

2012. augusztus 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, az
intézmény önkormányzati fenntartású oktatási intézmények nyilvántartásából való törlése
érdekében, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából az
Merczel Éva mb. irodavezető

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő:

2012. augusztus 31.

7.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
állami normatív támogatás lemondása, illetve az új fenntartó részére történő normatív
finanszírozás érdekében a fenntartói változást és a közoktatási megállapodást bejelentse a
Magyar Államkincstáron keresztül, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak.
Felelős:

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

Határidő:

2012. december 31.

8.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, az
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola egyházi kötelezettséget nem vállaló
tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából az
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

2012. augusztus 31.

9.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, az
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola megszüntetése okán, 2012. augusztus 31.
napjával a költségvetési előirányzatok zárolásával összefüggő szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából az
Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Gazdasági Iroda
2012. december 31.

6. Előterjesztés intézményvezetők határozott időre szóló megbízására.
Pásztor Gyula
Hét intézmény magasabb vezetői pályázata szerepel a bizottság napirendjén. A két általános
iskolában és a két középiskolában az intézményvezetők 5 éves határozott időre szóló
megbízása jár le 2012. július 31.-én. A három óvodában a 2011. évi átszervezéskor határozta
meg a közgyűlés a pályázat kiírását. 2011. decemberében adták fel a pályázati felhívást az
Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztőségnek. A 2012. év februári Közlöny számában
jelent meg a pályázat. A közgyűlés határozatának megfelelően közzé tették a Heves Megyei
Hírlapban, a honlapon, a Kormányzati és Személyügyi Központ honlapján. Ezen honlapon
történő megjelenéstől számított 30 nap volt a pályázat beadásának határideje. Összesen 9
darab pályázat érkezett. A törvényességi ellenőrzés után a nevelőtestületek és az alkalmazott
közösségek is megkapták a pályázatokat, mind a 9 pályázat megfelelt a jogszabályi
előírásoknak. A nevelőtestületekben sor került a szakmai vitára, ahol a pályázókat is
meghallgatták. Minden értekezleten részt vett az iroda részéről valaki, az ott készült
jegyzőkönyvek megtekinthetőek. A nevelőtestületek és az alkalmazotti közösségek is titkos
szavazással nyilvánítottak véleményt, a szavazások eredménye megtalálható az
előterjesztésben. Két határozat a tegnapi, illetve a mai napon érkezett meg utólag.
Andornaktálya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bodnár Gábor megbízását
támogatja. Ostoros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kékesi László megbízását
támogatja. A Humán Erőforrás Bizottság a pályázókat áprilisban meghallgatta. A kettős
pályázók esetében a titkos szavazásra elkészültek a szavazólapok.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy a bizottság tagjai titkos szavazással kívánnak-e szavazni?
A bizottság mind a hét tagja nyílt szavazással kíván szavazni.
Csákvári Antal
A bizottság tagjai már meghallgatták a pályázókat, volt lehetőség a személyes találkozásra,
kérdések feltevésére és a pályázatokat is megtekintették.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Gál Judit megbízását.

60/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Gál Judit eddigi óvodavezetőt bízza meg 2012. augusztus 1től 2017. július 31-ig a Benedek Elek Óvoda (Vallon utca 4.) vezetői teendőinek ellátásával.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Csományné Pós Judit megbízását.
61/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Csományné Pós Judit eddigi óvodavezetőt bízza meg 2012.
augusztus 1-től 2017. július 31-ig a Ney Ferenc Óvoda (Ifjúság utca 7-9.) vezetői
teendőinek ellátásával.
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

Felelős:

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Felföldiné Szabados Ágnes
megbízását.
62/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Felföldiné Szabados Ágnes eddigi óvodavezetőt bízza meg
2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig a Szivárvány Óvoda (Kertész utca 38.) vezetői
teendőinek ellátásával.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Bodnár Gábor megbízását. Egy
bizottsági tag érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
63/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Bodnár Gábor eddigi igazgatót bízza meg 2012. augusztus 1től 2017. július 31-ig a Hunyadi Mátyás Általános Iskola vezetői teendőinek ellátásával.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Kékesi László megbízását.
64/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Kékesi László eddigi igazgatót bízza meg 2012. augusztus 1től 2017. július 31-ig a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola vezetői teendőinek
ellátásával.
Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

Felelős:

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Borbély András megbízását.

65/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Borbély András eddigi igazgatót bízza meg 2012. augusztus
1-től 2017. július 31-ig a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
vezetői teendőinek ellátásával.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Kerekné Fábri Eufrozina
megbízását.
66/2012.(V. 15.) HEB döntés
A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
10. § (1) b) bekezdése alapján, Kerekné Fábri Eufrozina igazgatóhelyettest bízza meg 2012.
augusztus 1-től 2017. július 31-ig a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium vezetői teendőinek ellátásával.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda megbízott Vezetője
Határidő: 2012. július 31.

7. Előterjesztés az „Előny 2012” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról.
Lombeczki Gábor
Elmondta, hogy összesen 43 pályázat érkezett. Egy intézmény többször is pályázott, de
természetesen csak egyszer nyerhet. Figyelembe vették a pályázat elbírálása során, hogy ha a
pályázó már kapott más pályázati lehetőségből pénzt, akkor inkább más pályázókat helyeztek

előtérbe. A pályázatban 50 e Ft-ra és 100 e Ft-ra lehetett pályázni, de mivel sok olyan
pályázat érkezett, ahol sok fiatal van érintve, pl. táborokat szerveznek, ezért maximálisan 50 e
Ft-ot és minimálisan 30 e Ft-ot terjesztettek elő a bizottságnak. Alapítványok esetében a
közgyűlés dönt. Óvodákat és iskolákat is szeretnének támogatni ezzel, de nem csak az
önkormányzati intézményekhez kötődő alapítványokat. Az alapítványi iskolákat külön
mérlegelték. A pályázatokat Tóth Péter értékelte, aki nagyon jó szakmai munkát végzett.
Csákvári Antal
Az első húsz pályázó esetében a bizottság dönt, az alapítványok esetében a bizottság
javaslatot tesz és majd a közgyűlés dönt. A támogatási összegek rendben vannak, tudja
támogatni. Kérdése volt, hogy van-e valakinek módosító javaslata?
Bognár Ignác
Szerette volna, ha a Bornemissza is kap támogatást, de nem volt jó a költségvetésük. Miért
nem hívták fel rá a figyelmüket, hogy nem jó a pályázat és adjanak be másikat? A
Vöröskereszt támogatását megvonná és a Bornemisszának adná a 30 e Ft-ot.
Csákvári Antal
Kérdése volt Tóth Péterhez, hogy a Vöröskereszt minden évben kapott-e támogatást?
Tóth Péter
Igen, az utóbbi 2 évben kaptak.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy a Bornemissza tavaly vagy az azelőtti években kapott-e támogatást?
Borbély András
Tavaly kapott az iskola, 30-50 e Ft körüli összeget.
Lombeczki Gábor
Voltak olyan pályázók, akiket felszólítottak hiánypótlásra, de ennek ellenére nem pótolták.
Csákvári Antal
Támogatta, hogy a Bornemissza kapja meg a támogatást. A pályázatuk rendben volt?
Tóth Péter
Nem, mert sajnos nincs meg a szükséges önerő és ez kizáró ok.
Csákvári Antal
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
67/2012.(V. 15.) HEB döntés
I.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta az
„Előny 2012” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról szóló előterjesztést és saját
hatáskörben eljárva az alábbi ifjúsági szervezetek támogatásáról döntött.

Ssz.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

A pályázó neve
Forrás Szabadidős
DSE
„Santa Maria”
Általános Iskola,
Gimnázium,
Kollégium és
ZeneiskolaAlapfokú Int
Farkas Ferenc
Fuvolazenekar
ÉFOÉSZ Heves
Megyei Közhasznú
Egyesülete
Hangolda Egyesület

A pályázat címe
„Velük kerek a világ”

30.000

„Sancta-sztikus nap diáknap”

30.000

„Hangversenyek és zenei
tábor az Alföldön”
„Táborozzunk együtt a
hasonló gondokkal küszködő
családokkal”
„Zenei tábor gyermekek
részére”

Mlinkó István
EGYMI és
„A Bükk felfedezése
Diákotthon
kerékpárral 2012”
Diákönkormányzata
Neumann J.
Középiskola és Koll.
Iskolai Diákönkormányzat

„Vezetőképző tábor”

Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola,
„Gólyatábor 2012”
Szakisk. és Koll.
Diákönkormányzata
Lapátolók Köre

Pásztorvölgyi Által.
Iskola és
Gimnázium Diák
Önkormányzata
Magyar
Vöröskereszt Heves
Megyei Szervezete

Támogatás
összege

50.000
40.000
30.000

30.000

40.000

50.000

„Evezve-nevelve kenutúra a
Tisza tavon”

50.000

„Pásztorvölgyis gólyatábor”

50.000

Ifjúsági vöröskeresztes
önkéntesek hétvégi
tapasztalatcseréje

30.000

12.

13.

14.

Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági
Mozgalom - Eger
Szent Imre
Katolikus Ált. Isk.
és Jó Pásztor Óvoda
Balassi Bálint Ált.
Isk. és Elők.
Szakisk. Tinódi
Sebestyén Tagiskola
Diákönkormányzata

15.
Kárpát Egyesület
16.

17.

18.

19.

20.

II.

Balassi Bálint Ált.
Isk. és Elők.
Szakisk.
Diákönkormányzata
Lenkey János Ált.
Iskola
Diákönkormányzata
Kemény Ferenc
Sportiskola és
Általános Iskola
diákönkormányzata
Andrássy György
Közgazdasági
Szakközépiskola
Diákönkormányzata

II. Honszerelem vers- és
prózaíró pályázat és díjátadó

30.000

„Nyári kenutábor – Olimpiai
tábor”

50.000

„Tinódis diáknap az olimpia
jegyében”

30.000

„Természetvédelmi tábor a
Bükkben általános
iskolásoknak”

50.000

„Advent a Balassiban”

30.000

„Élj
Környezettudatosabban!”

30.000

Kemény Ferenc Sportiskola
és Általános Iskola diákönkormányzata tevékenysége
és tréningje

50.000

Diákbizottsági tréning és
gólyatábor előkészítés

30.000

Dobó István
Dobós Diákönkormányzati
Gimnázium
Diákönkormányzata vezetőképző-tábor

30.000

Felelős:

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

Határidő:

2012. június 15.

A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Előny 2012” pályázat keretében az alábbi
alapítványokat támogatja:

Ssz.

A pályázó neve

A pályázat címe

Támogatás
összege

1.

Tittel Pál Úti Óvodáért
Alapítvány

„Erdei óvoda Felsőtárkányban”

30.000

2.

Egri Családsegítő
Alapítvány

„Buborék nyári tábor”

50.000

3.

Kerek Világ Óvodai
Alapítvány

„Néphagyományőrző erdei
óvoda”

50.000

4.

Vízimolnár Úti Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány

Szabadon a szabadban

50.000

„Szellemes Tök-party” –
Kapcsolda, társadalmi integrációt
segítő szabadidős program

30.000

5. Aranykapu Alapítvány

6. „Napsütésben” Köztársaság „Állati jó”
téri Óvodásokért Alapítvány

30.000

Felelős:

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

Határidő:

2012. június 15.

8. Előterjesztés az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 3.1.11.-12/2 jelű
„Óvodafejlesztés” című pályázati kiírására benyújtandó pályázatról.
Csákvári Antal
Az óvodáknál feladat ellátási helyenként 5-5 millió Ft-ról van szó, ez összesen 90 millió Ft
lehetne.

Felföldiné Szabados Ágnes
Már a maximális 100 millió Ft-ra lehet pályázni és ebben az informatikai fejlesztés is szerepel
minden intézmény számára, a laptopok nagymértékben segítenék a nevelőtestület munkáját.
Példaértékű összefogás indult el az óvodák között városi szinten.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlés elé történő
terjesztését.
68/2012.(V. 15.) HEB döntés
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű,
Óvodafejlesztés című pályázaton való részvételt, a pályázat benyújtását, és egyben
felhatalmazza Habis László polgármestert a pályázati dokumentumok aláírására.
Felelős: Habis László
Polgármester
Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott
Vezetője”
Határidő: 2012. június 30.
9. Tájékoztató a Városi Diáktanács és az Egri Kisdiák Tanács működéséről.

Csákvári Antal
A szervezetek képviselői nincsenek jelen, kérdés-e volt, hogy irodavezető asszony kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Merczel Éva
A tájékoztatóban nem csak a tavalyi év működése szerepel, hanem a két szervezetnek a
feladatait is bemutattuk, így egy általánosabb kép kapható.
Bognár Ignác
Valóban érthető az anyag. Az egyik napirendi pontban a „II. Honszerelem vers- és prózaíró
pályázat és díjátadó”-ra adtak pénzt, ami nagyon jó döntés. Kérdése volt, hogy ezeket a
gyerekeket hogyan lehetne abba az irányba terelne, hogy ne csak a drog ellen, de a hazáért is
küzdjenek.
Tóth Péter

Van erre törekvés, az IFI Pontban lesznek pl. történelmi játékok. A VDT és az Egri Kisdiák
Tanács is önkéntes alapon működnek, szükség van arra, hogy motiválják a gyerekeket
valamivel.
Csákvári Antal
Érthető Bognár képviselő úr felvetése, vannak hiányok a nemzeti öntudattal kapcsolatban. Az
iroda és a szakapparátus is tudja, hogy ez fontos. Lehetőséget kell adni, hogy a gyerekek
nevelése ezen a területen is haladjon előre.
Kérdés, észrevétel nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a Városi Diáktanács és az Egri
Kisdiák Tanács működéséről szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
10. Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves tevékenységéről.
Csákvári Antal
Az előterjesztő Rázsi Botond alpolgármester, az előadó Merczel Éva irodavezető asszony.
Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Merczel Éva
Elmondta, hogy próbáltak részletes tájékoztatást adni.
Csákvári Antal
Ez az anyag az eddigiekhez képest sokkal több mindent elmondott a fórum munkájáról. Úgy
gondolta, hogy szervezet nincs ott azokon a helyeken, ahol feladata lenne, a gyerekek között.
Ebből az anyagból nagyon jól látszik az a munka, amelyet fórum tagjai, szakemberei
végeznek. Kérte Tóth Pétert, hogy adja át köszönetét a sok rétű, színvonalas munkáért a KEF
tagjainak. Az anyagból látszik, hogy szeretnének nagyon innovatívak, hatékonyabbak lenni.
Megköszönte a munkában résztvevők munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
éves működéséről szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
11. Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosítására.
Zakarné Tóth Brigitta
A Gárdonyi Géza színház vezetése kérte, hogy az alkalmazásukban lévő dolgozónak és
családjának az önkormányzat biztosítson lakást, mert a szüleivel élnek együtt egy északi
lakótelepi lakásban.
Csákvári Antal
Kérdezi a bizottság tagjai, hogy elfogadják-e, hogy a Gárdonyi Géza Színház kapja meg a
bérlőkijelölési jogot és támogatják-e a közgyűlés elé terjesztését?
Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

69/2012.(V. 15.) HEB döntés
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Kallómalom u. 5. III/1. szám
alatt lévő 2,5 szobás, 60 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési
jogot biztosít a Gárdonyi Géza Színház részére, a következő feltételekkel:
• A lakbér mértékét a hivatkozott rendelet 44. §-a szerint kell megállapítani,
• A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, a bérleti szerződés időtartama egy év, de
legfeljebb a Gárdonyi Géza Színházzal fennálló szerződés időtartama, valamint
• A bérleti szerződés létrejöttének feltétele közjegyzői okirat megkötése, s a költségek
megfizetése.
Felelős:
a határozat Evat Zrt-vel való közléséért,
valamint a lakások bérbe adásáért
a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2012. június 30.
12. Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján végzett 2011. évi feladatokról.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Minden évben készül beszámoló, aminek tartalmi kereteit jogszabály szabályozza.
A hivatal, a gyámhivatal, és a gyermekjóléti intézmények beszámolnak az előző évi
feladataikról. A több mint tíz éves beszámolókban többnyire az adatok cserélődnek.
Csákvári Antal
Hozzátette, hogy ez a feladat komoly együttműködést, kíván ezektől, az intézményektől,
illetve azok dolgozóitól, vezetőitől.
Bognár Ignác
A statisztikai adatok 30%-a számára nem hasznosítható.
Csákvári Antal
Azért vannak ezek az adatok, mert statisztikai adatot kell szolgáltatni. Ez nem a bizottság
számára készül, hanem egyéb elvárásoknak tesznek eleget ezek elkészítésével.

Dr. Palotai Zsuzsanna
Ez részben igaz, meghatározott az adatszolgáltatás tartalma, de családsegítőket és a
gyermekjóléti szakembereket gyakran éri kritika, hogy „ők csak beszélgetnek”. A bizonyítás
lehet, hogy esetenként túlzottan lelkiismeretes dokumentációra is serkenti őket.
Csákvári Antal
Kérdezi egyéb észrevétele, hozzászólása van-e valakinek?
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.

Megállapítja, hogy hat igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadták a beszámolót.
70/2012.(V. 15.) HEB döntés
Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2011. évi feladatokról
készített beszámolót jóváhagyja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához történő felterjesztését.

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

