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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. június 19-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
Bodnár Gábor szakértő
Lakatos Oszkár szakértő

Hivatal részéről:

Rázsi Botond alpolgármester
Merczel Éva Mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető
Dudás Gabriella gimnáziumi ügyintéző
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Tóth Péter ifjúsági referens
Hegedüs Gábor sport ügyintéző
Pásztor Gyula humán ügyintéző
Dr. Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Kékesi László szakszervezeti képviselő
Mandák Attila
Kovács Géza igazgató
Kántor Zsolt igazgató
Árvai Hilda igazgató helyettes
Tóth-Vági Eszter IFI Pont vezetője
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, a szakszervezetek képviselőit, a
meghívott vendégeket és az irodák képviselőit. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes. Elmondta, hogy Aranyosi Gábor jelezte, nem fog tudni részt venni a mai
ülésen. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, anyagokat? Senki
nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre. Kérdése volt, hogy módosító javaslat
van-e?

Bognár Ignác
Kérte, hogy ne készüljön hangfelvétel a bizottsági ülésről.
Csákvári Antal
A jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül.
Bognár Ignác
Olyan hangfelvétel készüljön, amely a jegyzőkönyv elkészítése után megsemmisül. Olyan ne
készüljön, amelyet hivatalosan eltesznek a jegyzőkönyv mellé.
Csákvári Antal
Tehát amikor kész van a jegyzőkönyv, akkor a hanganyagot semmisítsék meg? Az írásbeli
anyagban ugyanaz van, mint a hanganyagban.
Bognár Ignác
Csak az írásbeli maradjon meg.
Csákvári Antal
Erről a javaslatról a bizottság nem tud dönteni és befogadni sem tudja.
Dr. Nagy-Holló Eszter
Az Alapokmány tartalmazza, hogy készüljön hangfelvétel. Azt javasolja, hogy ebben az
esetben Képviselő Úr az Alapokmány módosítására tegyen javaslatot.
Csákvári Antal
A napirendi pontokhoz módosítás nem érkezett. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáról.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta kiküldött napirendi pontokat.
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezete a tiltott,
közösségellenes magatartásokról.
Csákvári Antal
Előterjesztő Jegyző asszony. Előadó Dr. Szombathy Miklósné és Dr Nagy-Holló Eszter.
A rendelettervezet egyértelmű.
Szóbeli kiegészítést nem kívántak tenni.
Bognár Ignác
Módosító javaslatai:
5. § e) pontjában ne szerepeljen, hogy a közterület használati engedélyt át kell adni, legyen
elég csak bemutatni.
5. § f) pontjában ne 1 óránál, hanem legalább 4 óránál hosszabb idejű tartózkodás szerepeljen.
Az egy óra nem életszerű.
7. § h) pontjában a közhasználatú területre történő haszonnövény ültetést ne tiltsák meg.
Ennek örülni kellene, és nem lenne szabad büntetni.

8. § d) „a közterületen nem tartja magánál eb oltási igazolványát” - ez sem életszerű. „az ebet
póráz nélkül vezeti” – itt meg kellene határozni a kutya fajtáját, súlyát, vannak olyan kutyák,
amelyeknek nem lenne szükséges a nagy póráz.
8. § f) pontja tartalmazza az e) pontot. Akkor így az e) pontot ki lehetne venni.
9. § q) pontja „megfelelő számú illemhely biztosítása”- Ez kimondottan arra való, hogy emiatt
egy rendezvényt elmarasztaljanak, ne engedélyezzenek. Pl. egy Trianon megemlékezésnél mi
szükség van illemhelyre? Ez nem tartható be, életszerűtlen és az „egyéb rendezvények”
fogalomra rá lehet fogi bármit.
Csákvári Antal
Lehetne úgy módosítani, hogy a rendezvényt idő intervallumhoz kötni, pl., ha 2-3 órát
meghaladó.
Bognár Ignác
Igen, akkor legyen időhöz kötve.
További javaslatok:
9. § x) „a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló növények
gallyazását nem végzi el” Itt módosuljon úgy, hogy csak arra az esetre vonatkozzon, amely
zavarja a gyalogos vagy a gépjármű közlekedést.
16. § a) „a Közgyűlés tagjait sértő illeti” Ez értelmetlen, kimaradt egy szó.
Csákvári Antal
Megköszönte az észrevételeket, kérte a szakiroda képviselőit, hogy válaszoljanak.
Dr. Szombathy Miklósné
Az új szabálysértési tv. alapján kötelezően hatályon kívül kellett helyezni minden helyi
rendeletből a szabálysértési tényállásokat. Ezzel olyan helyzet állt elő, hogy bizonyos
magatartások büntetlenül maradtak vagy maradhatnak, amelyeket korábban több, mint 10
rendelet foglalt magában. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzati tv. bevezette a tiltott,
közösségellenes magatartás fogalmat. Ebben a rendelet tervezetben lettek összegyűjtve azok a
szabálysértési tényállások, amelyek korábban az Önkormányzati rendeletben voltak. Ezekben
nincs semmi új, eddig is meg voltak, csak külön-külön, 16 db. rendeletben. A szakirodák is
átnézték ezeket a tényállásokat és finomították ahol szükséges volt, mert volt olyan rendelet
amely 1992-ben született és azóta már sok minden változott. A szakirodák által behozott
tényállások a mai jogi helyzetnek és a városban kialakult életnek megfelelően felül lettek
vizsgálva és így kerültek be ezek a fejezetek. Képviselő Úrnak sok mindenben igaza van, de
mivel ezek a szakirodától bekerült anyagok, így nem tudja befogadni vagy elutasítni. A
szakkérdéseket, amelyek elhangzottak a szakirodákkal megvitatják és ennek megfelelően, ha
jogi lehetőség van rá, akkor módosításra kerül a Közgyűlési anyagban.
Az eb oltási igazolvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy valóban nem életszerű, de a többségi
vélemény az volt, hogy maradjon benne. A pórázon vezetés viszont nem az eb méretétől függ,
mert egy kis méretű kutya is okozhat problémát. Mindenki testi épségének a védelme
érdekében maradjon benne a pórázon vezetés. A 8. § e) és f) pontjai között az a különbség,
hogy van olyan eb, amelyet lehet pórázon, szájkosár nélkül vezetni és van amelyiket (az
állattartási rendeletben fel van sorolva) csak pórázzal és szájkosárral lehet.

Dr. Nagy-Holló Eszter
Javasolta, hogy a Képviselő Úr által felvetett módosításokat is szavazzák meg.

Bodnár Gábor
Nem életszerű, hogy az oltási könyv mindenkinél ott legyen, de az sem mindegy, hogy ha
valakit megharap a kutya, akkor az valóban be van-e oltva vagy sem. Póráz mindenféleképpen
legyen a kutyákon.
Csákvári Antal
Az 5. § e) pontjára tett módosításokat, majd a szakiroda elvégzi és nyelvtanilag javítják.
Kérte szavazzanak az 5. § f) módosításról, miszerint 1 óra helyett 2 óra legyen a várokozási
idő.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
A 7. § h) pontjához tett módosítással, a haszonnövény ültetéssel kapcsolatban nem ért egyet.
Dr. Szombathy Miklósné
Mivel közhasználatú területről van szó, ez akár lehet az Érsek kert vagy a Dobó-tér is.
Bognár Ignác
Nagy- Britanniában a háború sújtotta helyeken a közterületeket is művelték, ezek voltak a
háborús-kertek.
Csákvári Antal
Rengeteg parlagon álló termő föld van, azokat sem műveli senki.
Kérte, szavazzanak a 7. § h) módosító javaslatáról, miszerint a haszonnövény ültetés tiltása
kerüljön ki a rendelet tervezetből.
A Bizottság 1 igen és 5 nem szavazattal nem támogatta a módosító javaslatot.
A 8. § e) és f) pontjával kapcsolatban Dr. Szombathy Miklósné már válaszolt és Képviselő Úr
elfogadta.
Dr. Szombathy Miklósné
Az oltási bizonyítvány ki fogják venni a rendelet-tervezetből.
Csákvári Antal
Kérte, szavazzanak a 9. § q) pontjának módosító javaslatáról, miszerint rendezvények
tartásakor kötelező illemhely biztosítása csak a 3 órát meghaladó rendezvények esetében
legyen kötelező.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
A 9. § x) pontjára tett javaslatot befogadták.

Bodnár Gábor
Vannak olyan kutyák, amelyek egész nap ugatnak és az már zavaró. Erről orvost is kérdezett,
aki azt mondta, hogy ez betegség a kutyánál és kezelni kell vagy a hangszálait megműteni. A
kutya egész nap ugat, mikor nincs otthon a gazdája és ez a környéken mindenkit zavar,
tulajdonképpen ez is környezetszennyezés, zajjal.
Szombathy Miklósné
Nagyon sok jogszabály van, erre az esetre nem ennek a rendeletnek a szabályait fogják
alkalmazni. Van állatvédelmi törvény, kormányrendeltek, alacsonyabb szintű jogszabályok és
van az álltartásról egy helyi rendelet. Ezeket kell alkalmazni, ebbe a rendelettervezetbe ez
nem illeszkedik bele.
Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.

A Humán Erőforrás Bizottság a rendeletet 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
módosító javaslatokkal együttesen támogatta:
• A rendelet-tervezet 5.§ (1) f) pontjában meghatározott tárolási idő egy óra időtartam
helyett kettő órában kerüljön meghatározásra az alábbi szövegezéssel:
„f) közterületen 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó
teherautót, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt, nehéz
pótkocsit, munkagépet, utánfutót, trélert és lakókocsit tárol. Tárolásnak minősül, ha a
jármű engedély nélkül, kettő óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen
tartózkodik,”
•

A rendelet-tervezet 9.§ (1) q) pontjában foglalt tényállásban, rendezvények tartásakor
kötelező illemhely biztosítása csak a 3 órát meghaladó rendezvények esetében legyen
kötelező.

74/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága javasolja Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az alábbi rendelet tervezet elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
rendelet tervezete
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) a) és (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Eger
Megyei Jogú Város közigazgatási területén működnek, fejtik ki tevékenységüket vagy
tartózkodnak.
(2) A rendelet területi hatálya Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén elkövetett
tiltott, közösségellenes magatartásokra terjed ki.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amelyeket magasabb
szintű jogszabály nem minősít bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, és azt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.
II. Fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartások
2. §
Utca név és házszám feltüntetésével kapcsolatos magatartások
(1) Az utca, a városrész nevek és a közterületi információs megjelölésére vonatkozó táblákkal
összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a táblát vagy tartószerkezetét beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét
megváltoztatja,
b) a táblát eltakarja vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti,
c) a táblát jogtalanul kihelyezi, áthelyezi vagy eltávolítja,
d) aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló
ingatlanon nem engedi meg,
e) a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a
házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, kerítésén helyezi el.

3. §
Közúti közlekedéssel kapcsolatos magatartások
(1) A korlátozott forgalmú belvárosba történő behajtásra jogosító engedéllyel, vagy útvonal
engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít,

b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól
láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz
eleget.
(2) A „Vár-Zóna” elnevezésű, idegenforgalmilag frekventált vár környéki utcák területére
kiadott behajtási engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít,
b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól
láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz
eleget.
(3) Az Érsekkertbe illetve más korlátozás alá eső területre történő behajtásra, várakozásra
jogosító engedéllyel, vagy útvonal engedéllyel összefüggően tiltott, közösségellenes
magatartást követ el az, aki
a) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít,
b) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól
láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz
eleget.
4) Az útkezelői hatáskörben szabályozott behajtásra, várakozásra jogosító engedéllyel
összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a.) az engedélyt átruházza, azzal visszél, az engedély adataiba önkényesen belejavít,
b.) az engedélyt rendeltetéstől eltérő célra használja, a jármű szélvédője mögött jól
láthatóan nem helyezi el, visszaadási vagy leadási kötelezettségének nem tesz
eleget.
4. §
Közterületek felbontásával és lezárásával kapcsolatos magatartások
(1) A közterületek felbontásával és a közúton folyó munkákkal összefüggően tiltott,
közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a közterületet, közutat engedély nélkül lezárja, vagy elkeríti,
b) a közterületet, közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően
felbontja, átalakítja, eltérő használat céljából igénybe veszi,
c) közút burkolata, közterület felszíne alatt vagy felett bármely létesítményt engedély
nélkül elhelyez, áthelyez, megszüntet,
d) a közterületen engedély nélkül útcsatlakozást, kapubejárót épít, vagy áthelyez,
annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú
tevékenységet engedély nélkül végez,
e) az eltérő használat során megbontott közterület, közút helyreállítását nem végzi el
vagy nem az önkormányzati rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel
végzi el,
f) a közterület közút megbontását követően a munkaárokba szerves anyagot, építési
törmeléket, szemetet visszatölti vagy nem a hozzájárulásban előírt anyaggal tölti
fel és a visszatöltött anyagot nem a vonatkozó szabványoknak megfelelően
tömöríti,

g) zöldterületen közművezetéket akként helyez el, hogy a zöldterület bontásához
szükséges munkaárok széle és a fatörzs széle közötti távolság nem éri el a 2 métert,
és a védőtávolságtól való eltérésre külön hozzájárulással nem rendelkezik,
h) a zöldterületen a zöldterület kezelőjének írásbeli hozzájárulása nélkül vesz
igénybe, bont fel, vagy annak területén, alatta vagy felette építményt helyez el
vagy a zöldterület kezelője hozzájárulásában írott feltételeket nem teljesíti,
i) az építmény tulajdonosa (kezelője), aki az út területén, az alatt vagy felett
elhelyezett építmény fenntartási kötelezettségét nem teljesíti.
5. §
Közterületek rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos magatartások
(1) Közterületek rendeltetéstől eltérő használatával összefüggően tiltott, közösségellenes
magatartást követ el az, aki
a) a közterületen 8 órát meghaladóan tüzelőt, illetve egyéb anyagot tárol,
b) a közterületen közterület-használati megállapodás nélkül 24 órát meghaladóan
konténert helyez el, vagy építési anyagokat építéshez szükséges szerkezeteket
tárol,
c) a közterületet közterület-használati megállapodás nélkül építési terület, vagy
építési állvány céljára igénybe veszi,
d) közútra, útpadkára építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
e) az általa igénybe vett területet és környezetét nem tartja folyamatosan tisztán,
illetve a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik, illetve az
ellenőrzést végzőknek a közterület használati engedélyt nem adja át,
f) közterületen 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó
teherautót, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt,
nehéz pótkocsit, munkagépet, utánfutót, trélert és lakókocsit tárol. Tárolásnak
minősül, ha a jármű engedély nélkül, kettő óránál hosszabb ideig, folyamatosan a
közterületen tartózkodik,
g) közterületen üzemképtelen járművet – KRESZ 59. § (3) bekezdése kivételével –
tárol
h) a rendezvény megtartásához igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat – a
rendezvényt követően haladéktalanul – az eredeti rendeltetésnek megfelelő
állapotba nem állítja vissza,
i) az általa igénybe vett területet és környezetét nem tartja folyamatosan tisztán és a
keletkezett hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik,
j) a 14/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet mellékletét képező körzethatárok
alapján megállapított I. körzetben lévő közterületen mozgó adománygyűjtést
folytat;
k) a közterületen kézből árusít,
l) a közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat,
m) a közterületen a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető, a
közlekedést akadályozó berendezéseket, anyagokat helyez el,
n) a közterületen városképi követelményeket nem kielégítő építményeket /pl.
sátorgarázs/, berendezéseket helyez el, illetve üzemeltet;
o) a közterületen az árusító helyek, üzletek környékén árut- és göngyöleget tárol,
p) a közterületen létesített és üzemeltetett vendéglátó-ipari előkertben elhelyezett
bútorok, berendezések zajcsökkentő borítással történő ellátásáról nem
gondoskodik.

6. §
Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások
(1) Csapadékvíz elvezető hálózattal (vízfolyásokkal, zárt csapadékcsatorna rendszerrel, nyílt
árokkal, fedett árokkal) kapcsolatban tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a csapadékvíz elvezető hálózatot engedély nélkül megbontja, átalakítja, átépíti,
b) a csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvizet vezet,
c) közterületen autót mos, vagy mosatásból származó folyadékot, trágyalét, fáradt
olajat, valamint általában vegyszereket közterületre, közcsatornába, élővízfolyásba
juttat,
d) csapadékvíz elvezető hálózatba eldugulást vagy rongálódást okozó anyagot vezet
vagy önt,
e) a csapadékcsatorna bekötővezetéket a befogadó nyílt árokig, vagy zárt
csapadékcsatornáig nem takarítja, annak állagmegóvását, karbantartását, javítását
nem végzi,
f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja.
(2) Közkifolyót nem a háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve
hozzájárulás nélkül igénybe vesz.
(3) A polgármester által a város teljes közigazgatási területére elrendelt avar és kerti hulladék
nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi.
(4) Külterületen mezőgazdasági művelés során keletkező növényi hulladékot október 1. és
június 30. közötti időszakban a keddi és pénteki napoktól eltérő napokon éget.
7. §
Városi zöldfelületek használatával kapcsolatos magatartások
(1) A városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásával, használatával, fenntartásával és
létesítésével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a zöldterület arányainak megváltoztatását, korábbitól eltérő kialakítását (pl.:
fakivágást, fagallyazást) engedély nélkül végez;
b) madarakat, madárfészkeket pusztít, engedély nélkül virágokat vagy más
növényeket szed, fákon hirdetést, transzparenst, reklámhordozót kifüggeszt,
c) vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket rendeltetéstől eltérő célokra használ
(kivéve hőségriadó elrendelése alatt),
d) zöldfelületet járművel, rendeltetéstől eltérő célra igénybe vesz,
e) az Önkormányzat által gondozott közterületek nyilvántartási listájában
díszparkként megjelölt, növényzettel borított és erre vonatkozóan figyelmeztető
táblával ellátott területet közlekedési célból igénybe vesz,
f) közhasználatú zöldterület engedélyezett használata során az eredeti állapot
helyreállítását nem biztosítja, a sérült vagy megsemmisült növényzet, kerti

építmény, berendezés áttelepítéséről, pótlásáról, vagy értékének megfizetéséről
nem gondoskodik,
g) engedély nélkül fás szárú növényt ültet, vagy fizikai akadályt helyez ki,
h) a növényültetés során nem tartja be a védőtávolságokat, nem tartja be a közutakra
érvényes előírásokat, vagy közhasználatú zöldterületre haszonnövényt ültet.
(2) Az (1) bekezdés d.) pontban foglaltak megszegése esetén elkövetett szabálysértés miatt, a
helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű
forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget
tartalmazó csekkszelvényt megküldeni. Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság
kiszabását nem veszi tudomásul, az eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell
lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött
csekkszelvényen, a helyszíni bírságot a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem
fizetik meg
8. §
Állattartással kapcsolatos magatartások
(1) Állattartással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az ebet nem úgy tartja, hogy az anyagi kárt ne okozzon, testi épséget ne
veszélyeztessen, ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek
megközelítését, használatát, és nem biztosítja, hogy az eb közterületre, más
ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki,
b) harapós vagy támadó természetű ebet nappal nem biztos módon megkötve tartja,
és az ilyen ebet éjszaka nem a kiszabadulását biztosan megakadályozó módon
bekerített és lezárt helyen tartja megkötés nélkül,
c) nem gondoskodik arról, hogy az eb a lakóház közös használatú területét,
helyiségeit ne szennyezze, illetve az e területen keletkezett szilárd szennyeződést
nem távolítja el,
d) a közterületen nem tartja magánál az eb oltási bizonyítványát, illetve az ebet olyan
személy felügyeletére bízza, aki nem képes az eb fizikai féken tartására,
e) közterületen, a kutyafuttatásra kijelölt hely kivételével, valamint többlakásos
lakóházak udvarán, a közös használatú helyiségekben az ebet nem pórázon vezeti,
f) közterületen, a kutyafuttatásra kijelölt hely kivételével, valamint többlakásos
lakóházak udvarán, a közös használatú helyiségekben az ebet nem pórázon vezeti,
és a 47/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben felsorolt fajtákat
szájkosár nélkül viszi ki ezekre a területekre,
g) a kóbor, gazdátlan állat gyepmester általi befogását, elszállítását akadályozza.
9. §
Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
(1) Köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, közösségellenes
magatartást követ el az,
a.) aki a település közigazgatási területén a hulladékot elhagyja
b.) aki a település közigazgatási területén a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól
eltérően hulladékot halmoz fel,

c.) aki a település közigazgatási területén hulladékot ellenőrizhetetlen körülmények
között helyez el vagy kezel,
d.) az ingatlantulajdonos, aki a kommunális hulladékgyűjtő edényét engedély nélkül
közterületen tartósan elhelyezi,
e.) az ingatlantulajdonos, (használó), aki a kommunális hulladékgyűjtő edényét a
rendszeres hulladék elszállítási időponttól eltérően helyezi ki közterületre,
f.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a hulladék elszállítása céljából a
gyűjtőedényt részben vagy teljesen nyitott állapotban helyezi ki,
g.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztán
tartásáról nem gondoskodik,
h.) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet, és a háztartásban keletkező olyan hulladékot vagy egyéb
anyagot elhelyez, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, valamint az ürítést végző
személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét,
i.) aki a hulladékkezelési közszolgáltató által meghirdetett lomtalanítás során a
közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, járműroncsot helyez el,
j.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló
más épületek közös használati részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz,
felvonó, mosókonyha, szárító, pince és padlásrész, közös illemhely, hulladék
ledobó és gyűjtőudvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik,
k.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki az ingatlan előtti, melletti közterületi rész beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, járdaszakasz melletti nyílt árkot és ennek
műtárgyait – gondozását, tisztán tartását, egyéb károsítóval való fertőzés
megszüntetését nem biztosítja,
l.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki az ingatlan gondozását, tisztán tartását,
egyéb károsítóval való fertőzés megszüntetését nem biztosítja,
m.) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki nem gondoskodik az építési, karbantartási,
javítási tevékenységből adódó szennyeződés eltávolításáról,
n.) aki a közműhibák javítását követően az utak szennyeződését nem takarítja el,
o.) az utcai árus, aki nem gyűjti össze az árusításból származó hulladékot, valamint a
részére kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét 10 méteres sugarú körben
nem tartja állandóan tisztán,
p.) az üzemeltető, aki az általa üzemeltetett szórakozóhely, Vendéglátóipari egység,
üzlethelység és más elárusító hely előtti járdát a nyitva tartás ideje alatt nem tartja
tisztán, illetve nem helyez el az üzlet bejáratánál szemétgyűjtő tartályt és annak
tisztántartásáról, ürítéséről nem gondoskodik,
q.) az a rendezvényszervező, aki nem gondoskodik a közterületen megrendezett, 3
órát meghaladó vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a várható
forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a
rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról és megfelelő
mennyiségű hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és annak ürítéséről nem
gondoskodik.
r.) aki a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezi, illetve
rendeltetéstől eltérő célra használja,
s.) aki a közterületen lévő növényeket csonkítja, leszakítja,
t.) aki a parkosított, vagy füves területeket rendeltetésellenesen használja,

u.) aki az úttestet, a járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (cigarettacsikkel,
madarak táplálékával, szennyvízzel, emberi vizelettel és ürülékkel, állati ürülékkel)
beszennyezi,
v.) az üzlet-, iroda-, pavilontulajdonos, aki a kirakatok, ablakok, ajtók rendszeres
tisztántartását, a kirakat esztétikus megjelenését (beleértve az üres ingatlant is)
folyamatosan nem biztosítja,
w.) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanáról a
közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki,
x.) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, a gyalogos
és gépjármű közeledést zavaró növények gallyazását nem végzi el,
y.) hulladékgyűjtő edényzetet úttesten tárol,
z.) aki közterületen galambot etet.
10. §
Hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos magatartások
(1) A hó- és síkosság-mentesítéssel összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el
az az ingatlantulajdonos, (használó), aki
a) az ingatlan előtti járdánál, lépcsőnél, valamint térburkolatnál minimum 1,0 méter
szélességű sávban az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot szükség
szerint naponta többször is síkosságtól nem mentesíti,
-8b) az ingatlan tulajdonos, (használó), aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy azzal a
gyalogos vagy gépjármű közlekedést akadályozza,
c) a hóeltakarítást nem úgy végzi el, hogy a folyamatos gépjármű- és
gyalogosforgalom részére megfelelő hely rendelkezésre álljon,
d) hórakást buszmegállóban, kapubejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben
helyez el.
11. §
Temetők és temetkezés rendjével összefüggő magatartások
(1) A temetők és a temetkezés rendjével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást
követ el az, aki
a) a temetőben a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül halottat eltemet,
hamvasztott, exhumált halottak maradványait elhelyez, áthelyez, vagy elszállít,
b) a temetkezési helyek használatának jogát a temető üzemeltetőjének hozzájárulása
nélkül magánszemélynek átruházza, értékesíti,
c) a temetőkben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a sírokra
ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat
beszennyez,
d) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a sírhelyek között tárol,
e) a sírokat és az urnasírokat kerítéssel határolja körül,
f) gyertyagyújtással tűzveszélyt okoz,
g) a temetők területére – vakvezető kutya kivételével – kutyát visz be,

h) a kolumbárium fülkék előrészein a hivatal által jóváhagyott típustól eltérő
virágtartókat, díszítéseket helyez el,
i) a sírhely birtokosa a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen nem végzi,
j) a temetőben végzendő munkáról –sírgondozás kivételével – az üzemeltető részére
történő bejelentési kötelezettségét elmulasztja,
k) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
síremléket helyez el,
l) a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a temető területéről sírkövet,
síremléket és fejfát szállít el,
m) a temetői munkavégzés során nem tartja be a rendeletben és a Temető
szabályzatban meghatározott feltételeket,
n) a temetőben munkavégzés során akadályozza a temetési helyek látogatását, a
szomszédos temetési hely sérülését okozza,
o) a temetőbe gépjárművel, segédmotoros kerékpárral behajt, közlekedik (kivéve
mozgáskorlátozottak, temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat
végzők, idős betegek),
p) a temetőben szemetel, az elhervadt virágokat, koszorúkat, elhasznált csomagoló
anyagot nem a kijelölt hulladékgyűjtőbe helyezi el,
q) a temetőben, illetve a temetőben lévő hulladékgyűjtőben a temetőn kívül
keletkezett hulladékot,építőanyagot helyez el,
r) a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl
más célra igénybe veszi,
s) a városi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a
kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
t) a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a temetőben padot helyez el vagy
fás szárú növényt ültet.
12. §
Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartás
(1) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggően tiltott, közösségellenes
magatartást követ el az, aki
a) útkezelői hozzájárulás és közterület-használati szerződés nélkül közterületen
reklámfelületet és reklámhordozót létesít,
b) bármilyen járművet kifejezett reklám céllal mobil, vagy fix rögzített reklámmal,
illetve járműreklámként engedély nélkül tárol, kivéve ha a jármű eredeti át nem
alakított felülete fóliázás, vagy festés révén reklámhordozóként került
felhasználásra,
c) megállító, invitáló- táblát engedély nélkül helyez el.
d) falragaszokat közterületi műtárgyakra, lámpatestek és fényjelzőkészülékek
tartóoszlopaira, valamint élőfára kihelyez.
13. §
A város nevének, címerének és zászlajának használatával kapcsolatos magatartások
(1) A város nevének, címerének és zászlajának használatával összefüggően tiltott,
közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a város címerét engedély nélkül használja, előállítja vagy forgalomba hozza,

b) a város nevének, címerének, zászlajának használatára adott engedélyben
megállapított feltételeket megszegi,
c) a város címerét vagy zászlaját megsérti,
d) az „Eger” nevet a 4/1992. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályoktól eltérően jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő
módon használja fel.
14. §
A város építészeti értékeinek helyi védelmével kapcsolatos magatartások
(1) A helyi építészeti értékek védelmével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást
követ el az, aki:
a) a helyi védettség alá helyezett értéket a helyi védelemben meghatározott kereteken
túlmenően, azzal ellentétes módon használja, megsemmisíti.

15. §
A város területén működő piacokkal, vásárokkal kapcsolatos magatartások
(1) A város területén működő, vagy időszakosan tartott piacokkal, vásárokkal összefüggően
tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a szabad elárusítóhelyet napi helyjegy vagy határozott időre szóló engedély nélkül
használja vagy a nyitvatartási időt túllépve árusít,
b) a szabad elárusítóhelyet annak ellenére jogtalanul használja, hogy az Üzemeltető
súlyos szerződésszegés vagy kitiltás miatt a szabad elárusítóhely igénybe vételét
megtagadta,
c) szabad elárusító helyeken önkormányzati rendeletben meghatározott termékeken túl
más terméket is árusít,
d) nem az Üzemeltető által kijelölt helyen és nem az Üzemeltető által biztosított
asztalon árul, az árusító asztalokat az Üzemeltető engedélye nélkül áthelyezi,
e) a göngyöleget és az árut nem az asztal alatt vagy háta mögött tárolja, vagy zárás
után a göngyöleget és a megmaradt árut nem távolítja el,
f) az Üzemeltető által szabályozott közlekedési útvonalakat szállító járműveivel
elzárja,
g) vásáron és piacon folytatott tevékenység gyakorlásához nem rendelkezik őstermelői
igazolvánnyal, engedély nélkül árusít,
h) a szabadon termő gomba árusítására jogosító engedélyen feltüntetett adatokkal
visszaél, termesztett gomba árusítása esetén nem rendelkezik gombatermesztési
igazolással,
i) palackozott sör, zártkannás és palackozott minősített boron kívül más szeszesitalt is
árusít. E rendelkezés alól kivételt képez a Piaccsarnok déli oldalán üzemelő külön
bejáratú vendéglátó-ipari egység,
j) régiségvásárt az engedélyezett területtől eltérő helyen, vagy e terület határait túllépő
területrészen rendez, kivéve, ha a területrész használatára külön megállapodással
rendelkezik,

k) aki a régiségvásár zárását követően a vásár területén árut, göngyöleget, hulladékot
hátra hagy.

16. §
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányával összefüggő magatartások

(1) Az Alapokmányban foglaltakkal összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ
el az, aki:
a) a tanácskozás méltóságát magatartásával sérti, vagy a Közgyűlés tagjait sértő illeti
és sértő kifejezését azonnal vissza nem vonja, a sértettet, illetőleg a Közgyűlést meg
nem követi, gyűlöletet szít, vagy botrányos viselkedésével az ülést zavarja.

III. Fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények
17. §
(1) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely
ismételhető.
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a
közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(3) Figyelmeztetés alkalmazásának van helye, ha a tiltott, közösségellenes magatartás az
elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó
hatás várható. Figyelmezetés ismételt alkalmazásának azonos tényállás megvalósítása esetén
helye nincs.
(4) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bírság mértékének megállapításánál
figyelembe kell venni
a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható. Az elkobzott
dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.

IV. Fejezet
Eljárási szabályok
18. §
(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, Eger
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének észlelése, a közterület-felügyelő
jelzése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely személy vagy szervezet jelzése alapján
történő észlelést is.
(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló
eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
19. §
(1) A rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül a játszótéri dohányzás
tilalmáról szóló 32/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet.

Habis László
polgármester
A rendelet kihirdetve:
Dr. Kovács Luca jegyző

Dr. Kovács Luca
jegyző

2. Előterjesztés termelői piac működéséről Egerben.
Csákvári Antal
Előterjesztő Jegyző asszony, előadó Dr. Szombathy Miklósné irodavezető. Kérdése volt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Szombathy Miklósné
Közgyűlés elé nem megy az anyag, csak a bizottságok tárgyalják. A meghívóban ez nem jól
szerepelt. A későbbiekben fog készülni egy közgyűlési előterjesztés erről.
Bodnár Gábor
A tegnapi nap folyamán kereste meg a Bagi úr ezzel kapcsolatban, mert a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola is érintett a dologban. A kollégái szabadságon vannak, egy portás van
ilyenkor, aki hétvégén nincs is bent. Ezt nem tudja vállalni, másik iskolát kell keresni.
Dr. Szombathy Miklósné
Bagi Úr még nem vonta vissza a Hunyadira vonatozó kérelmét. Ha csak a Wigner lenne
benne az is elegendő lenne. Erről a két intézményről volt szó eddig.
Csákvári Antal
Érdekesnek találta, hogy bizottsági ülés előtt egy nappal keresik meg az érintett
intézményvezetőt. Ez a kezdeményező felelőssége.
Bodnár Gábor
A Kereskedelmi sportpályáján ezt meg lehetne oldani.
Csákvári Antal
Jónak tartotta a piac ötletét, majd kiderül, hogy ez mennyire életképes itt Egerben és aztán
lehet tovább tervezni.
Bognár Ignác
Ez a piac kéthetente lenne?
Dr. Szombathy Miklósné
Ezt majd eldönti Bagi úr.
Csákvári Antal
Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
75/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága támogatja, hogy Bagi Péter Eger,
Vörösmarty u. 54. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó a Wigner Jenő Műszaki
Informatikai Középiskola és Kollégium, területén 2012. december 31-ig termelői piacot
üzemeltessen.

3. Előterjesztés az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására.
Csákvári Antal
Előterjesztő Polgármester Úr, előadó Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Az anyagban látható, hogy
sok intézményben van módosítás.
Irodavezető asszony nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Bognár Ignác
Mind a hat határozati javaslat elfogadható. A 3. határozati javaslatnál 5, 9 millió Ft lett félre
téve, ennek kb. a fele elmegy a két dolgozó kifizetésére. Kérdése volt, hogy várható-e még
újabb ember kifizetése?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ebben az évben már nem.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte hogy szavazzanak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
76/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága javasolja Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:
Határozati javaslat:
1. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskola (I. fejezet 1. címszám 14.
alcímszám) történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 600 E Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
2. A Közgyűlés elrendeli az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 14.
alcímszám) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának emelését 546 E Ft értékben, az
V. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka kiemelt előirányzatának egyidejű
csökkentésével.
3. A Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 24. alcímszám) történjen meg a
személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2. 494 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó 673 E Ft-os növelése, a V. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével
összesen 3.167 E Ft értékben.
4. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 21.
alcímszám) történjen meg a felújítási kiadások 2.447 E Ft-os növelése a működési
pénzmaradvány egyidejű csökkentésével.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál történjenek meg az alábbi előirányzat
módosítások összesen 41.391 E Ft értékben :
-

II/10/1/1 Önkormányzati feladatellátás kiadásai / Közterület-felügyelet /
Működési költségvetés / Személyi juttatások : -27.354 E Ft

-

II/10/1/2 Önkormányzati feladatellátás kiadásai / Közterület-felügyelet /
Működési költségvetés / Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó: -7.127 E Ft

-

II/10/1/3 Önkormányzati feladatellátás kiadásai / Közterület-felügyelet
/Működési költségvetés / Dologi kiadások: -6.910 E Ft.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál történjenek meg az alábbi
előirányzat módosítások összesen 41.391 E Ft értékben :
-

I/4/1/1 Önkormányzati költségvetési szervek / Működési költségvetés / Eger
megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal / Személyi juttatások: +27.354 E Ft

-

I/4/1/1 Önkormányzati költségvetési szervek / Működési költségvetés / Eger
megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal / Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: +7.127 E Ft

-

I/4/1/1 Önkormányzati költségvetési szervek / Működési költségvetés / Eger
megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal / Dologi kiadások: +6.910 E Ft.

6. A Közgyűlés elrendeli, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az alábbi
előirányzat változásokat:
-

II/11/7 Önkormányzati feladatok saját bevételei/Önkormányzat egyéb sajátos
működési bevételei/Parkolóból származó bevétel: +20.000 E Ft

-

II/3/1 Önkormányzati feladatok saját bevételei / Működési ÁFA visszatérülés:
+5.400 E Ft

-

II/6/8/1/3 Önkormányzati feladatellátás kiadásai / Egyéb városüzemeltetési
feladatok / EVAT ZRt.-Parkoló üzemeltetéssel összefüggő kiadások /
Működési költségvetés / Dologi kiadások: +25.400 E Ft.

2. A Közgyűlés elrendeli, hogy az V/14 „Iparosított technológiával épült lakóépületek
korszerűsítésének tartaléka” címszámról 7. 150 E Ft kerüljön átvezetésre a III/7
„Társasházak homlokzat felújításának támogatása” címszámra.

Felelős: Habis László Polgármester
Határidő: 2012. június 30.

4. Előterjesztés a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány által fenntartott lakóotthon
2011. évi szakmai beszámolójáról.
Csákvári Antal
Kérdezi Irodavezető asszonyt és Mandák Attilát kívánnak-e szóbeli kiegészítést fűzni az
előterjesztéshez?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Beszámoló akkor tökéletes, ha minél rövidebb, mert ez azt jelenti, hogy normális mederben
zajlik a fiatalok élete, amely az alapítvány tevékenységének köszönhető. A zökkenő mentes
munkához az önkormányzat is hozzájárul.
Csákvári Antal
Az alapítvány ezeknek a fiataloknak és felnőtteknek foglakoztatásával elősegíti az integrációt
a beilleszkedésüket a társadalomba.
Megköszöni Mandák Attilának és az alapítványban dolgozók munkáját.
Kérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése észrevétele a beszámolóval kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámoló közgyűlés elé
terjesztését.
77/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Humán Erőforrás Bizottság egyhangú szavazással javasolja a Közgyűlés számára az alábbi
határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány 2011. évi
működéséről szóló beszámolóját elfogadta.
5. Előterjesztés az Egri Városi Sportiskola 2012. első félév tevékenységének
beszámolójáról.
Csákvári Antal
Köszöntötte Kovács Géza igazgató urat és Merczel Éva irodavezető asszonyt. A beszámoló
tömör és lényegre törő. Kérdése volt, hogy igazgató kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kovács Géza
A sportiskola, kollégái és a gyerekek nevében is megköszönte a támogatást a városnak és a
Humán Erőforrás Bizottságnak. Igyekeznek olyan szépen és fegyelmezetten dolgozni, ami
ezeket a sikereket biztosítani fogja.
Csákvári Antal
Gratulált Igazgató úrnak és a csapatának ahhoz, hogy 2011-ben az Egri Városi Sportiskola az
év sportiskolája lett az 500 főnél kisebb sportiskoláknál. Nagyszerű dolog, hogy rövid időn
belül már másodszor nyerte el ezt a címet. További jó munkát kívánt.

Martonné Adler Ildikó
Gratulált Igazgató úrnak az eredményhez és további sikeres munkát kívánt. Saját maga
nevében ígérte, hogy amikor kéréssel fordul hozzájuk annak érdekében, hogy Eger város
sportélete még színvonalasabb legyen, akkor partner lesz ebben és segíteni fogja.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy a GMSZ épületében a birkózócsarnok felújításával kapcsolatban mit lehet
tudni?
Kovács Géza
Hétfőn volt megbeszélés Alpolgármester úrral, a Megyei Birkózószövetség elnökével, ill.
Szuromi Józseffel. Az egyik alternatív megoldás, hogy a megszüntetett 12-es iskolának
tornatermébe ideiglenesen átmennének a birkózók addig, amíg ez a csarnok nem kerül
felújított állapotba. A birkózás tradicionális sportág Egerben, sok olimpiai bajnokot nevel ki.
Most két csoportot veszítettek el, akik átmentek a cselgáncshoz. A gyerekek már olyan
szinten sportolnak, hogy Európa és világversenyekre járnak. A sportiskola költségvetésének
nagy terhet jelent ez. Rudinszky Ádám készül az Európa Bajnokságra, Török Zsolt Európa és
világbajnokságra, az ökölvívóknál is lesznek Európa és világbajnokságok. Rudinszky Ádámot
hívták Japánba, edzőtáborba, ez nagy siker, mert Európából kevés versenyzőt szoktak oda
hívni. A szülők Polgármester úrnak írtak egy levelet, amelyben ezt leírták. Elmondta Merczel
Éva irodavezető asszonynak, hogy a szülök tájékoztatva lettek arról, hogy az EB
függvényében tudnak minimum 100 e Ft támogatást adni.
Szeretné, ha birkózó csarnokot a sportiskola üzemeltetésben megkapná és rendbe tudnák
tenni. Ez azért birkózó csarnok, mert itt más sportág nem fér el.
Rázsi Botond
Ezt a sportcsarnokot erre a célra építették és ennek is kell megtartani. A csarnok állapotát nem
a sportiskolán kell számon kérni. A Wignerrel volt egy megállapodás melyben a csarnok
állapotának a fenntartása is szerepelt, ez nem valósult meg, Már elkezdődtek a lépések annak
érdekében, hogy a csarnokot leválasszák és ne a Wignerhez, hanem a Sportiskolához
tartozzon. Sok pénzre van szükség, de sajnos ezt TAO-s forrásból nem lehet megoldani. Ez az
egyik legsikeresebb sportága a sportiskolának és Egernek is. A birkózócsarnok rendbetétele
pénz kérdése, de sajnos sem pályázati, sem TAO-s lehetőség nincs.
Csákvári Antal
Fontos, hogy felmérjék a felújítás költségeit. Lehetne jótékonysági sportrendezvényeket
szervezni és az ebből befolyt összeget a felújításra fordítani. A lényeg, hogy minél hamarabb
készen legyen, és ne kelljen évekig a 12-es iskolában maradniuk.
Rázsi Botond
A tegnapi megbeszélésen az is elhangzott, hogy amennyiben a város vezetése, az
önkormányzat és a sportiskola anyagi eszközöket tud erre fordítni, akkor a vállalkozó
szférából is lenne támogató. Nem titok, hogy Szuromi Úrról van szó.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy mivel a foci csapat NB I-es lesz, mi lesz a futópályával? Az anyagban az
szerepel, hogy „két válogatott sportolóval rendelkeznek, melyből mind a három kiemelt
válogatott”. Kérdése volt, hogy ez akkor kettő vagy három, ill. miért kiemelt valaki?

Kovács Géza
Van válogatott sportoló, aki rendelkezik válogatottsággal, de a válogatott nem viszi magával.
Kiemeltek Fülöp Szilva és Grósz Laura, ill. egy kisfiú, aki most érte el a válogatottságot, és
még nem szerette volna beleírni, mivel még bizonyítania kell a szövetség felé is. Hivatalosan
három van.
Rázsi Botond
Folyamatos az egyeztetés az Egri FC tulajdonosával és támogatóival. Az már biztos, hogy a
stadion jelenlegi állapota nem teszi lehetővé az NB I-s meccsek rendezését. Az MLSZ-től
haladékot kaptak és ideiglenes lelátók elhelyezésével átmenetileg megkaphatják az engedélyt,
eközben a rekonstrukciók is elkezdődhetnek. A rekonstrukciót az Egri FC vállalja. A lelátók a
futópálya egy részét biztosan el fogják foglalni. A futás lehetősége nem szűnik meg a
stadionban, de a futópálya felújítására most nem kerülhet sor. A Bem tábornok téri
sportkomplexum átvétele is tervben van, ott futópálya is van, amelyet minimális beruházással
fel lehetne újítani. A napokban lesz tárgyalás az Invest Sport Kft.- vel, akik a főiskolával
közösen működtetnek egy rekortán futópályát, amelyet bizonyos konstrukcióban
használhatnak az atléták. Most ezen a konstrukción változtatnak és a szabadidő sport művelői
előtt is megnyitják a pályát.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót
78/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörben eljárva elfogadja az
Egri Városi Sportiskola 2012. első félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:

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

Határidő:

2012. június 19.

6. Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője Rázsi Botond alpolgármester, előadó Merczel Éva. Meghívott Czövek
Andrea, de nincs jelen.
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.

A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat Közgyűlés elé
történő terjesztését.
79/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztés 1. melléklet szerinti
módosítását.
7. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város gimnáziumi feladatainak átszervezésére.
Csákvári Antal
Köszöntötte Árvai Hilda igazgató helyettes asszonyt, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és
Kollégiumból, ill. Kántor Zsoltot, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját.
Ebben az előterjesztésben olyan strukturális változtatásokra tesznek javaslatot, amely Eger
város közoktatását érinti, lehetővé téve, hogy a még 6 osztályos gimnáziumi képzéssel nem
rendelkező középfokú intézmények, mint a Pásztorvölgyi és a Szilágyi, már a 2013/2014-es
tanévtől beiskolázhasson hatosztályos gimnáziumi tanulókat is. Egyértelműen nem tudja
támogatni az előterjesztést. Eger közoktatása így is elég színes, van önkormányzati és nem
önkormányzati közoktatási intézmény, ahol van hatosztályos gimnázium. Az érintett
intézményvezetők azt gondolhatják, hogy már csak nekik nincs ilyen, de ez nem megoldás,
hogy akkor nekik is legyen. Az anyagban látható az érvek között, hogy a tehetséggondozásra
is hivatkoznak, így a tehetséges gyerekek előtérbe kerülnének. Veszélybe kerülhet az
általános iskolai gyermeklétszám. Beszélgetett általános és középfokú intézményvezetőkkel,
melyből kiderült, hogy elsősorban vidéki, Eger környéki tanulók jelentkezésére számítanak,
persze ez nem zárja ki azt, hogy Egerből is jelentkeznek majd gyerekek. Kérdése volt, hogy a
vidéki iskolákkal így mi lesz? Nagyon nehéz jó döntést hozni.
Martonné Adler Ildikó
Két kiváló, nagy múltú intézményről van szó. Kérdése volt, hogy a 6+6-os rendszer mennyire
illeszkedik Eger város középtávú oktatási koncepciójához? A köznevelési törvény szigorú
követelményeket ír elő a 6 osztályos képzésekre. Kérdése volt, hogy megvannak-e győződve
arról, hogy ezek a feltételek folyamatosan biztosítottak lesznek, ill. a városban 6 elemis
képzésre fognak átállni az általános iskolák? Nem csak az egri iskolákban fog létszám
csökkenést indukálni, hanem a környező falvak iskoláiban is. A jól működő, falusi iskolákat
ezzel tönkretennék, pedig ott a közösségi élet fő színterét jelentik és lakosság megtartó ereje is
van. Nem koherens a köznevelési törvénnyel a 6+6-os rendszer, bár nem tiltja, de a 8+4-es
rendszert preferálja. Amennyiben az oktatás átszervezés előremutatását szeretnék elérni
Egerben, akkor célszerű a köznevelési törvény felé haladni. A tehetséggondozás nagyon
fontos és ezekben az intézményekben eddig is kiválóan működött. Tudni kell azt is, hogy az
általános iskolákban is vannak egyetemet végzett kollégák, ez a szakmai igényességet
bizonyítja. Tehát az általános iskolákban is megvalósulhat ez a fajta tehetséggondozás. Van
olyan rendelet, amely nem teszi lehetővé, hogy ezek a tanárok megkapják az ehhez a
végzettséghez járó bért, mondván, hogy az intézményben nincs szükség egyetemi

végzettségre. Ezt át lehet gondolni, mert csak egy rendelt módosítás, nem törvény rendelkezik
erről. Furcsának találta, hogy a módosító okirat is itt van, mintha ez már egy leegyeztetett
dolog lenne. Tudomása szerint az általános iskolákkal erről nem egyeztettek. Mindenkit kért,
hogy gondolják ezt át. Nem a Szilágyi vagy a Pásztorvölgyi ellen beszél, de ebben a
helyzetben ez a város csak olyan áron fogja ezt elbírni, hogy tönkreteszi az általános iskoláit
és a felső tagozatos tanárokat el kell bocsájtani, még akár az egyetemi végzettségű tanárokat
is.
Rázsi Botond
Elmondta, hogy a Dobó István Gimnáziumban a mostani hatosztályos képzésre kétszeres,
háromszoros túljelentkezés van. Van igény a hatosztályos képzésre. Ezt nem úgy kell
elképzelni, hogy lesznek olyan iskolák, ahonnan egész osztályokat fog „felszippantani” az az
1 bizonyos hatosztályos képzés. Valójában csak 1 osztály indításáról van szó, hiszen a
Pásztorvölgyiben házon belüli átsrtukturálásról van szó. A következő tanévben 9 évfolyamra
28 diák megy a Pásztorvölgyiből a Pásztorvölgyibe, Ez azt jelenti, hogy 1 osztálynyi tanulót
képes átvenni 8.-ból 9.-be a Pásztorvölgyi. Ha esetleg egy-két gyerek máshonnan jön át az
nincs nagy hatással Eger és a környező települések oktatási helyzetére. A Szilágyiban 1
osztály beindításáról van szó, ez nem fog osztályokat elvonni máshonnan és nem fog
iskolákat veszélyezteti. Nem tömegekről van szó, hanem összeadódva egy osztályról, ami 1-3
gyereket érintethet a különböző iskolákban. A Pásztorvölgyi esetében lesz 6+6, de házon
belül lesz megoldva. A másik iskolában hatosztályos gimnázium lenne, de ez nem 6+6.
Általános iskolákban országosan fogy a gyereklétszám. Nem tart attól, hogy elnéptelenednek
az általános iskolák. Mindenkinek vannak elképzelései, hogy mivel fog járni az
oktatáspolitika hatása, ha minden iskola állami iskola lesz, mennyi pénze lesz az államnak
fenntartani ezeket az iskolákat és ezek alapján milyen döntésre kényszerül a megyei központi
hivatal vagy a kormányhivatal, milyen összevonásokra, csonkításokra fog kényszerülni. Az
általános és középiskolákat is jó állapotban kell útjára engedni és minden lehetőséget
megadni, amit egy fenntartótól megkaphatnak és a majdani várható vitákban ezekkel tudnak
majd érvelni, hogy miért maradjon meg az iskola és ne zárják be. Amennyiben büszkék erre a
két iskolára, akkor meg kell adni nekik ezt a lehetőséget, hogy a későbbiekben ezt a javukra
tudják fordítani. Ezt az anyagot véleményezte a Kormányhivatal Oktatási Főosztályvezetője,
aki szakmailag elfogadhatónak és a jelenlegi szabályozással összhangban lévőnek találta.
Balogh Éva
Egyet értett Képviselő asszonnyal. Lehet, hogy még most nem fogja az általános iskolai
korcsoportok létszámát beszűkíteni. A Dobónak, a Neumannak, a Gárdonyinak ez évente 6-10
gyereket jelent. Hiába indítottak 24 gyerekkel az osztályt, 8.-ra 14-en maradtak. Egy
egészséges, esélyegyenlőséget biztosító társadalomban a gyengéknek és az erőseknek együtt
kell küzdenie. A gyenge láthatja azt, hogy ha tanul és akar, akkor haladhat és elérheti a célt. A
kiváló képességű pedig megtanulja a segítőkészséget. Ha elveszik a jókat általános iskolából,
akkor nem marad motiváció a gyerekek előtt. Az elmúlt 20 évben, Egerben 14 általános
iskolából 5 iskola maradt, míg a középiskolák száma nőtt. Ez jó, mert színes a választék, de
pont elég színes, a gyermekét magasabb szintre juttatni akaró szülő így is meg találja a
megfelelő helyet. A két-három szoros túljelentkezés is jó, ki lehet válogatnia legkiválóbbakat.
Egerben öt általános iskola van, 2-3-4 tanulócsoporttal. Nem biztos, hogy olyan gyerekek
maradnak az iskolában, akik a tehetséggondozást szolgálják. Általános iskolában is nagy a
minőség a szakemberek területén. Amennyiben lecsökken a tanulói létszám, pl. 15 főre, akkor
nem marad más választás, mint a vidéken 7.-től bezárt iskolák bukott tanulói felvenni. A
KIÉT ezt nem tudja támogatni, még akkor sem, ha a Pásztorvölgyi és a Szilágyi jó iskola, de
sérülne az általános iskolák közössége.

Bodnár Gábor
Elmondta, hogy 20 éve igazgató, 6 éve szakkollégium vezető és mindig minden bizottsági
kérdésben kikérik a véleményüket írásban, mint pl. az Andrássy átadásánál vagy a
Kereskedelmi - Bornemissza kérdésében. De erről a témáról nem kérdezték meg a
szakkollégiumot. Tiltakozását fejezte ki szakkollégium vezetőként és bizottsági szakértőként.
Nem a Pásztorvölgyivel vagy a Szilágyival van a baj, hanem ezzel a helyzettel. 2006 után
újabb gimnáziumi osztály lett a Dobóban, ezt próbálták megtartani, hogy legyen választék a
városban. A Neumannban is indult ezután hatosztályos gimnázium, a „palackból a szellem,
ekkor szabadult ki” és innentől a helyzetet már nem lehet kezelni. A gimnáziumi feladatok
átszervezését már régen kezelni kellett volna. A gyerekek száma lecsökkent, az általános
iskolákat összevonták, bezárták és az igazgatók takarították el a „romokat”. A környező
települések iskoláinak a problémáit is ők kezelték. Az általános iskolákban folyamatos
tanulócsoport csökkenés van. Hiányolta a szakiroda részéről az erről szól kimutatásokat, mert
azzal össze lehetne hasonlítani a gimnáziumokét. Általános iskolában a felső tagozat teljesen
tervezhetetlenné válik. Reális esély van arra, hogy 7-8 osztályos gimnázium indulhat egy-egy
évben és ez 240-280 gyereket is jelenthet, így a tehetséggondozás itt már gyanússá válik, mert
ennyi tehetség nincs. Véleménye szerint a tehetséggondozás nem azt jelenti, hogy a jó
képességű, jó tanuló gyerekeket kiválasztják, hanem kreativitás- és motivációfejlesztés, egy
komplex program. A Dobó kiválasztja a jó képességű gyerekeket és gimnáziumi tanárokkal,
plusz tempóban haladnak, ez nem tehetségfejlesztés. Elmondta, hogy diplomás
tehetségfejlesztő tanár, és ami a Dobóban van az nem tehetségfejlesztés. A tehetségfejlesztés
az sokoldalú. Bemutatott egy iskolai napló másolatot, egy olyan tanulóét, akit a Dobóba
vettek föl. A fiúnak matematikából és kémiából is kettese van. Szintén egy egri
gimnáziummal kapcsolatban elmondta, hogy 31 gimnazistából 9 megbukott. Aki nem hiszi el,
utána járhat. A gimnáziumi képzést csökkenteni kellene, nem továbbfejleszteni, azért, hogy
tényleg olyan gyerekek menjenek oda, akik eséllyel felvételiznek és be is tudják fejezni.
A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium munkaértekezleti jegyzőkönyvéből idézett:
„Losonczi Ildikó: Az általános iskolai képzés megbomlása esetén a legjobb képességű tanulók
az új képzést választják, melynek előnye az, hogy egy igazán színvonalas munkát végző
osztályközösség jön létre, a hátránya viszont az, hogy húzóerő híján maradnak az általános
iskolai képzésben továbbtanulók.
Kántor Zsolt: Első számú törekvés és cél az, hogy az általános iskolai struktúra megbontása
nélkül indulhasson egy hatosztályos két tanítási nyelvű osztály.”
Kérdése volt Kántor Zsolthoz, hogy ezt hogyan kell érteni, mert ez így nem világos.
Kántor Zsolt
Elmondta, hogy nem az iskola, hanem a város általános iskolai struktúrájának megbontása
nélkül szeretnék ezt. Az elsődleges elképzelés az, hogy a saját tanulóikra alapozva indítanák
meg a hatosztályos képzést. Az utóbbi évekre visszatekintve a két gimnáziumi osztály
legalább 50%-a saját tanulóból tevődik össze. Biztosítottnak látja, hogy az iskolán belül, saját
tanulókkal feltölthető a hatosztályos képzés. Egyetért Bodnár Gáborral abban, hogy a helyzet
abszurd. A tehetségmodellekkel kapcsolatban elmondta, hogy az iskolának komplett
tehetséggondozó programja működik már 3 éve és ezek alapján választják ki a tehetséges
diákokat, azért, hogy differenciáltan tudjanak velük foglalkozni. Ez lenne a képzés célja. A
mostani gimnáziumi struktúrából látszik, hogy egri iskolákból elenyésző százalékban
érkeznek csak hozzájuk a diákok. Leginkább saját diákok és vidékiek. Amennyiben az
önkormányzati iskolákra féket raknak, a nem önkormányzatiak semmilyen visszafogó erő
nélkül azt csinálnak, amit akarnak. A képzés, melyet elterveztek saját humánerőforrásra

támaszkodik és nincs szükség pluszforrásra. A hatosztályos képzéssel szemben támasztott
követelményeket is tudják teljesíteni.
Bognár Ignác
Nincs meg a joguk ahhoz, hogy bele avatkozzanak abba, mi lesz a 2013-as évtől. Nagyon sok
a bizonytalanság, napirendről is le kellene venni. A Bodnár Gábor azt mondta, hogy ezt a
helyzetet már nem lehet kezelni. Véleménye szerint lehet kezelni úgy, hogy az állami
normatívát a 7-8 osztály nevelőegyesülete kapja meg, aki pedig elvitte az osztályt az csak 1/3ot kap. Iskolai éveire visszaemlékezve elmondta, hogy ha egy tehetséges, okos gyerek felelt
abból mindig sokat tanult. Ez most nem lenne igazságos döntés a gyerekekkel szemben.
Kérdése volt, hogy a független szakértő mitől független?
Árvai Hilda
Ez valóban átmeneti időszak és azután jelentős szigorítás lesz. Valószínűleg, amikor ezek a
szabályok meg fognak jelenni, akkor nem abba a tendenciába fognak tartozni, hogy
négyosztályos, hatosztályos váltásról az állammal tárgyalni tudjanak. A lehetőséget szeretnék
megkapni és élni vele. A 6-8 évfolyamos gimnáziumok statisztikáiból valóban látható, hogy
az általános iskolákban tanulók egy részét lekörözik és nagyon szép eredményeket értek el. Ez
versenyhelyzetet teremt a gimnáziumok között is. Egerben a nem önkormányzati fenntartású
intézmények nagyon gyorsan tudnak lépni. A hatosztályos gimnáziumok esetében elmondta,
hogy a szülők nem minden esetben akarják elvinni a legjobbakat az általános iskolából, sok
dolog van, ami az általános iskola mellett szól. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnak
kollégiumi férőhelyei is vannak. Vannak olyan települések, amelyek a nagyobb városoktól
távol esnek és ez problémát okoz. A szülők, akik nem Egerben dolgoznak, szeretnék pozitív
helyen tudni gyermeküket és a napi bejárás a 6-8 osztályos gyermekeknél nem mindig
elérhető. Az esetleg hatosztályos gimnáziumba járó gyermekeket még kollégiumba is
eltudnák helyezni. Nagy a harc a gimnáziumok között. Most egy lehetőséget szeretnének
kapni, hogy ezzel majd hogyan tudnak élni, az majd kiderül a jövőben.
Kékesi László
Elmondta, hogy tanított már olyan középiskolában, ahol volt hatosztályos képzés. Véleménye
szerint 12 éves gyerekeket kiszakítani a családból és kollégiumba vinni, nem jó dolog. Nem
szerette volna minősíteni a középiskolai képzést, de sok esetben nem tudják, hogy mi az az
általános iskolai tanítás. A hatosztályos képzés során a korosztályos problémák is előjönnek.
Ezeknek a gyerekeknek még legalább két évig nem kellene ilyen szituációba kerülni, hogy
megérjenek ezekre a helyzetekre. Próbálja megértetni azt a helyzetet, hogy a 12 éves gyermek
vagy a szülő, mivel szembesül a középiskolába belépve. Senkit nem szeretne megsérteni, de
az általános iskolák csak 2 hónapig fontosak a középiskolák számára, addig, amíg a
beiskolázás le nem zajlik. A jelenlegi helyzetben maximálisan ellenérdekeltek az általános
iskolák a gimnáziumokkal. Mivel Eger kispolgári város, ki fog alakulni az, hogy a szülők
kötelezőnek tartják, hogy az értékes gyerekeket középiskolába vigyék, sőt családi elvárás lesz,
hogy 4.-től vagy 6-tól középiskolába járassa a gyerekét. Fontos, hogy az általános iskolában
maradó, középszintű gyerekek milyen közeget teremtenek az iskolában a pedagógusnak,
osztálytársainak. Az iskolájukból az idén 20 gyermek jelentkezett kisgimnáziumba, ebből 13at vettek fel. Jövőre már nagyobb a paletta és a 20 gyerek biztos bekerül valahová. Ha egy
iskolából 20 gyereket elvisznek, akkor ott már felvetődik csoportszám kérdése. Végig kell ezt
gondolnia azoknak, akik értenek ehhez. Ennek a beszélgetésnek már régen meg kellett volna
történnie, már 2 vagy 3 éve kellet volna ezt végiggondolni. Ez a beszélgetés most két olyan
iskola kapcsán jött elő, akik szeretnék a pozíciójukat megtartani és egyenlő esélyekkel
oktatást folytatni.

Csákvári Antal
Fontosnak tartotta a Bodnár Gábor által elmondottakat, hogy a középiskolákkal kapcsolatban
nem volt semmilyen racionalizálás. Kevés a gyermek és azért, hogy ugyanennyi középiskola
maradjon, próbálnak az általános iskolából elhozni már most a gyerekeket. Tehetséggondozás
címszóba csomagolva viszik el a gyerekeket. Az Oktatási Bizottságban is tag volt, amikor a
Neumannal kapcsolatban született a döntés. Lehet, hogy ott kellett volna egy nagyobb
egyeztetést folytatni és előretekinteni, hogy milyen következményei lehetnek. Fenntartásai
vannak az előterjesztéssel kapcsolatban és a szakmai érveléseket hallgatva az általános
iskolák és a KIÉT részéről, nem tudja támogatni.
Rázsi Botond
Szerette volna tudatosítani, hogy csak 1 osztályról van szó, mert a Pásztorvölgyi esetében ez
egy házon belüli átszervezésről lenne szó. A Szilágyi esetében, ha megnézik a létszámot,
akkor ez még csoport csökkenéssel és összóraszám csökkenéssel fog járni, ugyanúgy, mint a
Pásztorvölgyiben is. Tehát nem iskolabővítésről van szó, hanem kínálat bővítésről és ez sem
tanulói, sem tanári létszámban nem jelent növekedést. Nem fognak elnéptelenedni az
általános iskolai 8. osztályok. Kérte, hogy ezt gondolják át még egyszer. Pár évvel ezelőtt a
Neumannal kapcsolatban már volt ezekről szó és felmerültek ezek a kérdések. Próbálták
megbeszélni, hogy közös erővel kell összefogni és visszafogni a gimnáziumi képzést és
megvizsgálni melyek az életképes osztályok. Nem sikerült megegyezni, mert az
önkormányzat hajlandó lett volna ezekre a lépésekre, de a másik oldalon erre nem volt
szándék és további bővítések történtek. Ilyenkor mi a helyes eljárás egy önkormányzati
fenntartó részéről? Az önkormányzatnak, mint fenntartónak az általános iskola mellett a
középiskolának is ugyanolyan „kedves gyereke” kell, hogy legyen. Az általános iskolák is jó
munkát végeznek és ott is van tehetséggondozás. A kérdés most az, hogy ez a lehetőség
átadható-e a középiskoláknak is. Amellett érvelt, hogy a Szilágyi esetében ezt a lehetőséget
teremtsék meg. Ez egy bizottsági előterjesztés, dönthetnek úgy, hogy nem fogadják el,
amelyből majd a következtetéseket levonják. Elnézést kért az iroda nevében, amiért bizonyos
egyeztetések elmaradtak, ez nem szándékos mulasztás volt
Bodnár Gábor
Jó lenne egyszer közösen leülni és megbeszélni, hogy miről szól a tehetséggondozás. A
Dobóról még ha kemény véleményt is fogalmazott meg, de ott akkor sem tehetséggondozás
folyik. A tehetséges gyerek kreatív és itt nem a kreativitásról szól a dolog, hanem arról, hogy
minél több anyagot elsajátítassanak a gyerekekkel. Az okostojás képzés és a tehetséggondozás
nem ugyan az
Kántor Zsolt
A tehetséggondozás az valóban az, amiről igazgató úr beszél. Mostanában jelent meg a
rangsor a középiskolák között és az első 100-ban három heves megyei intézmény van és abból
kettő iskola képviselője most is itt van. Tehát valóban tehetséggondozásról van szó. A
tehetséggondozás és a minőség képzés során az általános iskolában is megtudták tartani azt a
pozíciót, hogy évfolyamonként 1 vagy néha egy sem, az, aki elkívánkozik az iskolából. Ezért
is gondoltak arra, hogy megteremtik ezt a lehetőséget. Attól, hogy most az engedélyt erre,
nem kapják meg, a folyamatot már nem lehet megállítani, a helyzetet próbálják kezelni. Ha
nem kapják meg a lehetőséget, akkor a tehetséges diák elmegy máshová. Szerencsésebb az
önkormányzati hálózaton belül tartani a gyerekeket.

Bodnár Gábor
Talán ezt a helyzetet még lehet kezelni. A 4-es gyakorló iskolában ez már megtört, mert 3
tanulócsoportból már csak 2 folytatja 7. évfolyamon. Lehet, ha elmegy 5 gyerek, akkor az már
tanulócsoport csökkenést jelent és ez pedagógus elbocsájtással is járhat.
Árvai Hilda
Szerette volna hangsúlyozni, hogy a Szilágyiban ez nem jár csoport bővítéssel.
Ládiné Szabó Tünde
A gyermeklétszám fogy és ezt csak az általános iskolák és a szakközépiskolák vették észre
Csákvári Antal
Alpolgármester úr által említett egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a nem
önkormányzati fenntartású intézmények vezetői nem kompromisszum készek. Demográfiai
mélypont van és ezt így próbálják kivédeni.
Módosító javaslat nem érkezett.
A határozati javaslatokról a két intézmény vonatkozásában, külön szavaznak.
Bodnár Gábor
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapító okiratában egyértelműen meg van határozva a felső
tagozatos általános iskolai képzés.
Merczel Éva
A TEÁOR miatti besorolások miatt kell ez így, ezek nem a köznevelési törvény szerinti
alapfeladatok.
Csákvári Antal
Kérte, hogy szavazzanak a Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal kapcsolatos határozati
javaslatokról.
A Bizottság 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a határozati javaslatok
Közgyűlés elé történő terjesztését.
80/2012. (VI. 19.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság nem támogatja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt a fenntartásában működő
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
2013/2014-es tanévtől, felmenő rendszerben történő bevezetéséről.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2102. augusztus 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat
és az Alapító Okirat aláírására.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:
13.
Évfolyamok száma:
4 évfolyamos gimnázium:
9-12. évfolyam
6 évfolyamos gimnázium
7-12. évfolyam
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnázium: 9-13. évfolyam
Arany János Tehetséggondozó Program:
9-13. évfolyam
14.
Maximális gyermek-, tanulói létszám:
9 7-13. évfolyamon – 805 fő
Kollégiumban – 360 fő
A 15. Jogszabályban meghatározott közfeladata a 15.1. pontban az alábbiakkal kiegészül, továbbá
módosul:
15.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
15.1. Alaptevékenysége:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
•
6 évfolyamos gimnáziumi képzés 7. és 8. évfolyam
- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
• 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
• 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
• Nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi képzés 9-13. évfolyam
• Arany János Tehetséggondozó Program 9-13. évfolyam
• Hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
• Középiskolába bejáró tanulók ellátása
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az
53.§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása
- 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam
Érzékszervi fogyatékos látássérült – aliglátó (1 fő)
•
Érzékszervi fogyatékos hallássérült – nagyothalló (1 fő)
- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- 85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
- 8055921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
- 8055922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
•
Érzékszervi fogyatékos látássérült – aliglátó (1 fő)
- 5590 TEÁOR Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
- 479901 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 479909 470009 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem (kivéve jármű, motrokerékpár)
• Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
• Oktatást segítő anyagok értékesítése
- 5520 TEÁOR Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás
- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 522914 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
- 562917 Munkahelyi étkeztetés
- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682001 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682001 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
- Fénymásolás
- Egyéb irodai szolgáltatás

A 15. Jogszabályban meghatározott közfeladata a 15.2. pontban az alábbiakkal módosul:
15.2. Vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenységtől eltérő, államháztartáson kívüli jogi személyek részére Alaptevékenységtől eltérő,
rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson kívüli jogi személyek és
magánszemélyek részére végzett tevékenység:
- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682001 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 5520 TEÁOR Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás
A vállalkozói tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5%

A 16 pont az alábbiak szerint módosul
16.
Gazdálkodási jogkör besorolás:
Záradék:
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 323/2011. (VI. 30.) számú közgyűlési határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. június
28-án kelt …/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozatával módosította.

Eger, 2012. június 29.

………………………………………………….
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv:
1.

Neve:
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

2.
3.
4.
5.
6.

Idegen neve:
Rövid neve:
Székhelye:
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tagintézménye(i) és címe(i):
Kollégium
3300 Eger, Mátyás király u. 62.
Az intézmény alapításának éve:
1954

7.

Az intézmény alapító szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje
3300 Eger, Dobó István tér 2.

8.

Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó István tér 2.

9.

Az intézmény típusa:
Többcélú összetett közoktatási intézmény
- gimnázium
- kollégium

10.

Tagozat megnevezése:
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Működési köre:
Eger

11.
12.
13.

Évfolyamok száma:
4 évfolyamos gimnázium:
6 évfolyamos gimnázium
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnázium:
Arany János Tehetséggondozó Program:

9-12. évfolyam
7-12. évfolyam
9-13. évfolyam
9-13. évfolyam

14.

Maximális gyermek-, tanulói létszám:
7-13. évfolyamon – 805 fő
Kollégiumban – 360 fő

15.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
15.1. Alaptevékenysége:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
•
6 évfolyamos gimnáziumi képzés 7. és 8. évfolyam
- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
• 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
• 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
• Nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi képzés 9-13. évfolyam
• Arany János Tehetséggondozó Program 9-13. évfolyam
• Hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
• Középiskolába bejáró tanulók ellátása
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az
53.§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása
- 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam
Érzékszervi fogyatékos látássérült – aliglátó (1 fő)
•
Érzékszervi fogyatékos hallássérült – nagyothalló (1 fő)
- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- 85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
- 8055921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
- 8055922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
•
Érzékszervi fogyatékos látássérült – aliglátó (1 fő)
- 5590 TEÁOR Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár)
• Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
• Oktatást segítő anyagok értékesítése
- 5520 TEÁOR Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás
- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
- 562917 Munkahelyi étkeztetés

- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
- Fénymásolás
- Egyéb irodai szolgáltatás

15.2. Vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenységtől eltérő, államháztartáson kívüli jogi személyek részére Alaptevékenységtől eltérő,
rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson kívüli jogi személyek és
magánszemélyek részére végzett tevékenység:
- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 5520 TEÁOR Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás
A vállalkozói tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5%

16.

Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.)

17.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott igazgató.

18.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

19.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Az egri 8999/24 helyrajzi számon lévő épületek,
- Az egri 8997/4 helyrajzi számon lévő épületek
A vagyon feletti rendelkezés joga:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. rendelete szerint.

20.

Záradék:
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2012. június 28-án kelt …/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési
határozatával 2012. augusztus 1-ei hatállyal hagyta jóvá.

Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 323/2011. (VI. 30.)
számú, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát jóváhagyó közgyűlési
határozata.
Eger, 2012. június 29.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

P.H.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
utasítja a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatóját, hogy a ……….. sz.
Közgyűlési határozatnak megfelelően készítse el az intézmény alábbi tanügyi
dokumentumainak módosítását és nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra:
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Házirend
Csákvári Antal
Kérte, hogy szavazzanak a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium hatosztályos
képzésének bevezetéséről.
A Bizottság 1 igen, 1 nem és 4 tartózkodással nem támogatta a határozati javaslatok
Közgyűlés elé történő terjesztését.
81/2012. (VI. 19.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság nem támogatja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt a fenntartásában működő
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
2013/2014-es tanévtől, felmenő rendszerben történő bevezetéséről, azzal hogy a 9.
évfolyamon indítható osztályok típusának vonatkozásában készüljön előterjesztés
legkésőbb 2014. június 30-ig.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2014. június 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Pásztorvölgyi
Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okirata módosítását 2102. augusztus 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:
13. Évfolyamok száma:
általános iskola:
6 évfolyamos gimnázium
két tanítási nyelvű tagozat:
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnázium:

1-8. évfolyam
7-12. évfolyam
9-13. évfolyam
9-13. évfolyam

A 15. Jogszabályban meghatározott közfeladata a 15.1. pontban az alábbiakkal kiegészül, továbbá
módosul:
15.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
15.1. Alaptevékenysége:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
• 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 7. és 8. évfolyam
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- 85593 TEÁOR Egyéb felnőttoktatás
- 855935 Szakmai továbbképzések
- 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
•
két tanítási nyelvű tagozat 9-13. évfolyam
•
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi képzés 9-13. évfolyam
•
6 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
- 479901 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 479909 470009 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár)
- Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
- Oktatást segítő anyagok értékesítése
- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 562917 Munkahelyi étkeztetés
- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
- Fénymásolás
- Egyéb irodai szolgáltatás
- hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
- fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása
- középiskolába bejáró tanulók ellátása
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)
bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása

A 16 pont az alábbiak szerint módosul
16.
Gazdálkodási jogkör besorolás:
Záradék:
A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 577/2011.(IX.29.) számú közgyűlési határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. június
28-án kelt …/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozatával módosította.

Eger, 2012. június 29.

………………………………………………….
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv:
1.

Neve:
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

2.

Idegen neve:
Pásztorvölgyi Primary and Secondary Grammar School

3.

Rövid neve:
Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimn.

4.

Székhelye:
3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25.

5.

Tagintézménye(i) és címe(i):
Az intézmény alapításának éve:
1993

6.
7.

Az intézmény alapító szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó István tér 2.

8.

Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó István tér 2.

9.

Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény
 általános iskola
 gimnázium

10. Tagozat megnevezése:
Két tanítási nyelvű tagozat
11 Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
12. Működési köre:
Eger
13. Évfolyamok száma:
általános iskola:
6 évfolyamos gimnázium
két tanítási nyelvű tagozat:
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnázium:

1-8. évfolyam
7-12. évfolyam
9-13. évfolyam
9-13. évfolyam

14. Maximális gyermek-, tanulói létszám:
1-4. évfolyamon – 208 fő
5-8. évfolyamon – 240 fő
9-13. évfolyamon – 350 fő
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
15.1. Alaptevékenysége:
- 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás
- 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
• 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 7. és 8. évfolyam
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- 85593 TEÁOR Egyéb felnőttoktatás
- 855935 Szakmai továbbképzések
- 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelése, oktatása
- 8531 TEÁOR Általános középfokú oktatás
- 85311 Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
- 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
•
két tanítási nyelvű tagozat 9-13. évfolyam
•
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő gimnáziumi képzés 9-13. évfolyam
•
6 évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam
- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
- 470009 Egyéb kiskereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár)

- Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
- Oktatást segítő anyagok értékesítése
- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 562917 Munkahelyi étkeztetés
- 6820 TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
- Fénymásolás
- Egyéb irodai szolgáltatás
- hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása
- fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása
- középiskolába bejáró tanulók ellátása
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)
bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása

16. Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
17. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott igazgató.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
- Az egri 613/1 helyrajzi számon lévő épület
- Iskolai tábor szociális épülete (Poroszló, Tiszavirág u., helyrajzi szám: 2000)
20. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. rendelete szerint.

vagyonáról

és

a

Záradék:
A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2012. június 28-án kelt …/2011. (VI. 28.) számú közgyűlési
határozatával 2012. augusztus 1-ei hatállyal hagyta jóvá.
Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 577/2011.(IX.29.)
számú, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát jóváhagyó közgyűlési
határozata.
Eger, 2012. június 29.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. július 31.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva
utasítja a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, hogy a ………..
sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően készítse el az intézmény alábbi tanügyi
dokumentumainak módosítását és nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra:
• Pedagógiai Program
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Házirend
Felelős: Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.
8. Előterjesztés a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi mutatószámainak
várható változásairól, valamit az ezzel összefüggő előirányzat módosításokról.
Csákvári Antal
Előterjesztő Rázsi Botond alpolgármester, előadó Merczel Éva irodavezető asszony.
Merczel Éva
Az általános és középfokú intézményeknek, óvodai hálózatoknak a következő tanévvel
összefüggő feladatmutatóinak a változása található az anyagban. Látható egy 15 millió Ft-os
megtakarítás és ezzel szemben 5 millió Ft-os pótelőirányzat biztosítására tesznek javaslatot. A
mutatószám változásokat elsősorban az intézmények tanulócsoportjaiban bekövetkezett
csökkenések, ill. növekedések indukálják. Tanulócsoport növekedés a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolában a rendészeti képzés felfutásával, ill. a Tinódiban látható. A többi
intézménynél stagnálás vagy csökkenés tapasztalható. A 9. mellékletben részletezett
pótelőirányzatok a felmentésből, végkielégítés fizetési kötelezettségből eredő feladatokat
mutatja. Összesen 2 fő érintett ebben. Az iroda még dolgozik azon, hogy ennek a két
embernek munkát ajánljon. A pénzügyek kezelése miatt kellet ezt az előterjesztést ebben a
formában hagyni, de lehetségesek változások. Szeptemberben még készül egy anyag az
álláshely felajánlásokról és a szakképzési rendszer beiskolázásánál elképzelhetőek olyan
változások, amellyel újra anyagot kell késziteni. A felsőoktatásból sok gyerek kimarad és ez,
az érettségire épülő szakképzésben megnyugtató módon tudja kezelni a beiskolázást.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A határozati javaslatokról egyszerre szavaznak.

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
82/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága javasolja Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:
Határozati javaslat
1.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a közoktatási ágazat 2012/2013. tanévi
mutatóinak várható változásait, az 1-6. számú mellékletek részletezésének megfelelően
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01.

2.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a közoktatási ágazat érintett
intézményeiben a 7. számú mellékletben szereplő létszámkeret és előirányzat csökkentések
kerüljenek végrehajtásra a 2012/2013. tanévi várható feladat változásoknak megfelelően.
- 2012. évi létszámkeret csökkentés összesen: 23,096 fő
- 2012. évi működési kiadási előirányzatok zárolása: 15 448 e Ft,
melyből:
- személyi jellegű kiadások:
12 164 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
3 284 e Ft
A 2013. költségvetési évet érintő előirányzat csökkentések a költségvetés tervezésekor, az
érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kerüljenek figyelembevételre.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01., illetve 2013. január 31.

3.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a feladatok bővülése miatt a 8.
számú mellékletben szereplő pótelőirányzatok kerüljenek biztosításra az érintett
intézmények részére.
2012. évi létszámkeret növelés: 6,652 fő
2012. évi kiadási többlet mindösszesen:
5 397 e Ft,
melyből: - személyi jellegű kiadások:
3 753 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 1 014 e Ft
- dologi jellegű kiadások:
630 e Ft

Fedezete: a ………. számú Közgyűlési határozattal feladatcsökkenés miatt zárolt 2012.
évi költségvetési előirányzatok összege.
A 2013. évet érintő előirányzat növekmények meghatározására a 2013. évi költségvetés
tervezésekor, az érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kell intézkedni.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01., illetve 2013. január 31.

4.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján
hoz döntést, illetve rendeli el, hogy a ….. számú Közgyűlési határozatnak és a …… számú
Közgyűlési határozatnak megfelelően, az Eger Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) számú közgyűlési rendelet soron következő
módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az érintett
intézmények, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadatain.

Ss
z.

1.

2.

3.

4.

Az intézmény megnevezése

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium

Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
Andrássy György
Közgazdasági
Szakközépiskola
Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Balassi Bálint Általános
Iskola és Előkészítő
Szakiskola

A 2012. 01.01.-i
létszámkeret a
5/2012. (II. 24.)
sz. közgyűlési
rendelet 4. sz.
melléklete
alapján
fő

Létszámkeret
változás
(végleges létszám
illetve álláshely
csökkenés/növeked
és)

117,5

- 6,5

111,0

177,0

- 7,0

170,0

73,45

- 0,5

72,95

58,75

+2

60,75

A változást
követő
létszámkeret
fő

fő

5.

- Székhely
- Tinódi Sebestyén Tagiskola
- Móra Ferenc Általános
Iskola és Előkészítő
Szakiskola
4. Balassi Bálint Általános
Iskola és Előkészítő
Szakiskola összesen:
Dr. Kemény Ferenc
Általános Iskola (székhely)
Árpád Fejedelem Tagiskola,
Ostoros
5. Dr. Kemény Ferenc
Általános Iskola összesen:
Mindösszesen (1-6.):
Önkormányzati
létszámkeret mindösszesen:
102/2012 (III. 29.) sz.
Közgyűlési határozattal
módosult Önkormányzati
létszámkeret mindösszesen:

94,5
43,0

-9,09
+2,65

85,41
45,65

36,0

0

36,0

173,5

- 6,44

167,06

65,0

+ 1,0

66,0

14,7

+ 1,0

15,7

79,7
679,9

+2
-16,44

81,7
663,46

2233,13

-16,44

2216,69

2226,63

-16,44

2210,19

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01.
5.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a döntésben érintett
közalkalmazottak munkaviszonyának megszüntetése miatti, 2012. és a 2013. évben esedékes
felmentési átlagkeresetre, valamint a végkielégítésekre a 9. számú mellékletben részletezett
pótelőirányzatok kerüljenek jóváhagyásra.
A 2012. évben esedékes kifizetések összege: 1 044 e Ft, melyből személyi jellegű juttatások:
822 e Ft, a munkaadót terhelő járulék: 222 e Ft.
Fedezete: a ….. számú Közgyűlési határozattal feladatcsökkenés miatt zárolt 2012. évi
költségvetési előirányzatok összegéből a fejlesztések után rendelkezésre
álló 10 051 e Ft (személyi jellegű kiadások 7 914 e Ft, munkaadókat
terhelő járulékok 2 137 e Ft).
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01.

6.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a mutatószám változással
összefüggésben, 9 007 e Ft megtakarítás kerüljön a költségvetés V. fejezet 25. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékába.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. augusztus 01.

7.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján határoz, illetve
nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak –
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. október 01.

8.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Irodáját, hogy az 2/2012. (III. 1.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően
nyújtson be létszámracionalizálási pályázatot a munkaviszony megszüntetésekkel összefüggő
egyszeri kifizetések részbeni visszaigénylésére 2012. szeptember 27-i határidőre azon
dolgozók vonatkozásában, akik illeszkednek a pályázat feltételrendszeréhez.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2012. október 01.

9.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva utasítja
a
létszámcsökkentéssel, felmentéssel érintett iskolák igazgatóit a szükséges munkáltató
intézkedések megtételére, valamint a létszámracionalizálási pályázattal összefüggő feladatok
maradéktalan végrehajtására.

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője
Határidő: 2012. október 01.

9.

Előterjesztés a közoktatási intézmények átszervezéséből adódó további
feladatokról, és az ezzel összefüggő előirányzat módosításokról.

Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy irodavezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Merczel Éva
A májusi döntés következtében mindazokat a feladatokat, amelyeket a Közgyűlés
meghatározott számszerűsítették. A Mezőgazdasági költöztetéséből adódóan technikai
létszámokat érintő változás lesz, ill. a költözésből adódó egyszeri kiadások és építési kiadások
is lesznek. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának átadásából
adódó feladatok aprólékos munkát igényelnek, mint a munkáltatói jogok átadása és az
előirányzatok zárolása. Készült egy kiegészítő anyag, amely kiosztásra került, ebben a
költségvetési keret zárolására tesznek javaslatot. Augusztus 31.-én mint költségvetési
intézmény technikai jelleggel megszüntetésre kerül és a munkavállalóknak nyilatkozatot kell
tenniük, hogy az egyháznál való továbbfoglalkoztatásukat vállalják e. Ezt a végleges
nyilatkozatot ezen a héten fogják megtenni, ezért az anyag újabb kiegészítésekkel fog a
Közgyűlés elé kerülni. Iránymutatást adhatnak azok a nyilatkozatok, amelyeket az egyeztetési
eljárás során tettek, ez alapján 1 pedagógus volt, aki nem vállalta az egyházi
továbbfoglalkoztatást. A 9. és a 10. napirend anyagából kitűnik, hogy az átszervezések
kapcsán a közoktatási hálózatban még 13 millió Ft-os fejlesztés fog megvalósulni.
Bognár Ignác
Az anyag a tangazdaság résznél megosztást javasol. Kérdése volt, hogy ez milyen megosztást
jelent?
Merczel Éva
Ezen még a vagyongazdálkodási csoport dolgozik, de az elképzelés az az, hogy
tangazdaságnak az a része, amely az iskolai gyakorlati képzéshez szükséges
telekmegosztással visszakerülne az iskolához, úgy hogy a használat jogát biztosítaná az
önkormányzat, a másik rész pedig önkormányzati tulajdonban maradna.
Csákvári Antal
Az anyagban 9 határozati javaslat szerepel és a kiegészítésben is van 4 javaslat.
Merczel Éva
Az előirányzat kezelés kapcsán úgy tűnik, hogy kb. 5 millió Ft megtakarítás keletkezik az
önkormányzatnál, de a záró beszámoló csak augusztus 31. én fog elkészülni. Lesznek olyan
költségek, amelyeket időben el kell határolni. Ezt az 5 milliós összeget még befolyásolja a
végkielégítések nagysága, hiszen még a végleges nyilatkozatok nincsenek meg.

Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A határozati javaslatokról egyszerre szavaznak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
83/201. (VI. 19.) HEB döntés
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok
elfogadását:
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva a
281/2012.(V.23.) számú közgyűlési határozat alapján felhatalmazza az Egri
Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
igazgatóját az intézmény átszervezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére.
Felelős:

Határidő:

Érintett intézményvezető
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
2012. szeptember 30.

2.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium átszervezése
alapján a 1. számú mellékletben szereplő létszámkeret és előirányzat csökkentések
kerüljenek végrehajtásra a változásoknak megfelelően.
- 2012. évi létszámkeret csökkentés összesen:
- 2012. évi működési kiadási előirányzatok zárolása:
melyből: - személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:

5 fő
2 556 e Ft,
2 014 e Ft
542 e Ft

A zárolt összeg az Önkormányzat 2012. évi költségvetése V. fejezet 25. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékát növeli.
A 2013. költségvetési évet érintő előirányzat csökkentések a költségvetés
tervezésekor, az érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kerüljenek
figyelembevételre.

Felelős:

Határidő:

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

3.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az 2. számú mellékletben
szereplő pótelőirányzat kerüljön biztosításra az érintett intézmény részére.
- 2012. évi létszámkeret növelés: 2 fő
- 2012. évi többlet mindösszesen:
1 224 e Ft,
melyből: - személyi jellegű kiadások:
964 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
260 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2012. évi költségvetés V/25 önkormányzati feladatellátás
tartalék címszám
Felelős:

Határidő:

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

4.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata alapján hoz döntést, illetve rendeli el a …. számú Közgyűlési
határozatnak megfelelően, az Eger Megyei Jogú Város 2012. évi önkormányzati
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) számú közgyűlési rendelet soron következő
módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az
érintett iskola, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadataiban.
Ss
z.

1.

2.

Az intézmény megnevezése

Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
Egri Közszolgáltatások Városi
Intézménye

A 2012. 01.01.-i
létszámkeret a
5/2012. (II. 24.) sz.
közgyűlési rendelet
4. sz. melléklete
alapján
fő

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

A változást
követő
létszámkeret

fő

170,0

-5,0

165,0

117,25

+2,0

119,25

Összesen (1-2):
Önkormányzati
létszámkeret mindösszesen:
102/2012 (III. 29.) Közgyűlési
határozattal, valamint a ….
számú Közgyűlési határozattal
módosítva
Felelős:

Határidő:

287,25

-3,0

284,25

2210,19

-3,0

2207,19

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

5.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását
2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza Eger Megyei
Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat és az Alapító Okirat aláírására.
Felelős:

Határidő:

Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
2012. augusztus 1.

6.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Kereskedelmi, Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Mátyás király úti telephelyének
megszűnésével 4 585 e Ft összegű dologi kiadás kerüljön zárolásra az intézmény
2012. évi költségvetésének terhére, ugyanakkor a költségvetés V. fejezet 25. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékba kerüljön növelésre.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. augusztus 31.

7.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Mátyás király
úti telephelyének kiürítésével, átköltöztetésével együtt járó egyszeri kiadásokat,
melyek becsült költsége 2 100 e Ft (dologi jellegű kiadások) – átgondolt és takarékos
előirányzat felhasználás mellett – pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az érintett
intézmény 2012. évi költségvetésébe.

Fedezete: az Önkormányzat 2012. évi költségvetése V/25 önkormányzati feladatellátás
tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. augusztus 31.

8.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium szükséges
átalakítási kiadásai, melyek becsült összege 25 000 e Ft – átgondolt és takarékos
előirányzat felhasználás mellett – pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az érintett
intézmény 2012. évi költségvetésébe felújítási kiadásokra.
Fedezete: az Önkormányzat 2012. évi költségvetése V/25 önkormányzati feladatellátás
tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. augusztus 31.

9.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Bornemisza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium teremkialakításával kapcsolatos felújítási,
átalakítási kiadásai, melyek becsült összege 750 e Ft – átgondolt és takarékos
előirányzat felhasználás mellett – pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az érintett
intézmény 2012. évi költségvetésébe.
Fedezete: az Önkormányzat 2012. évi költségvetése V/25 önkormányzati feladatellátás
tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. augusztus 31.

10.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 286/2012. (V. 23.) számú közgyűlési
határozata alapján dönt arról, hogy a 3300 Eger, Mátyás király u. 52-54. szám alatti
épület állagmegóvása, őrzése érdekében 2012. augusztus 1-től az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézménye kezelésébe kerül. Továbbá feladatul szabja a
Jegyzőnek, hogy gondoskodjon az épület leltári átadás átvételének megszervezéséről.

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. augusztus 1.

11.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola éves finanszírozásából 4/12-ed rész, azaz 86.162 e Ft
kerüljön zárolásra az intézmény 2012. évi költségvetéséből személyi juttatásból:
60.298 e Ft, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóból: 16131 e Ft
és dologi kiadásból: 9.733 e Ft összegben. A zárolt előirányzatból 61.429 e Ft az V.
fejezet 18. címszám Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalékra
kerüljön. 24.733 e Ft-tal új tartalék képzését rendeli el a Közgyűlés, amely az
átadással összefüggő áthúzódó kifizetések rendezésére szolgáljon és polgármesteri
hatáskörben felhasználható legyen.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. június 30.

12.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az
érintett intézmény állami normatíva lemondását készítse elő annak érdekében, hogy a
Polgármester a dokumentumokat aláírja.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. július 5.

13.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az
érintett intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak 2012. augusztus 31-ig
felhasznált összegeiről a beszámoló a jogszabályi előírások szerint elkészüljön. Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az
intézményi valamint az önkormányzati előirányzatok rendezésére.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2012. október 30.

10. Javaslat a Humán Erőforrás Bizottság 67/2012. (V. 15.) sz. saját hatáskörben
hozott döntésének módosítására.
Csákvári Antal
Előterjesztője Lombeczki Gábor képviselő úr. Az anyagban olvasható, hogy miért kell az
előző döntést módosítani.
Lombeczki Gábor
2012. január 1.-én egy jogszabályváltozás lépett életbe, mely szerint alapítványokat csak
befogadó szervezeten keresztül lehet támogatni, ezért a két pályázó alapítványt közvetlenül
nem tudják támogatni. Így a „III. Honszerelem, vers- és prózaíró pályázat és díjátadó”
megszervezését 30.000 Ft-tal támogatja, ahol a Hun Fokos Szövetség a befogadó egyesület,
emellett 50.000 Ft-tal egy kajak-kenu túrát, egy ifjúsági egyesület révén. Ez nem befolyásolja
azt, hogy ezután is érdemesnek találják őket a pályázat elnyerésére.
Csákvári Antal
Ezeket a szerveztek a bizottság korábban már érdemesnek találta a pályázat elnyerésére és ezt
most sem szeretnék visszavonni, de közvetett módon, olyan egyesületen keresztül, aki önálló
jogi személyiséggel rendelkezik. Kérte, hogy támogassák a módosítást.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
84/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörben
eljárva, a 67/20112. (V. 15.) számú döntését módosítja, mely szerint
1. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – Eger helyett a Hun Fokos Szövetség
Hagyományőrző Egyesületet 30.000 Ft-l támogatja, a „III. Honszerelem vers- és
prózaíró pályázat és díjátadó” megszervezése céljából.
2. A Lapátolók Köre helyett az Egri Szent-Györgyi Albert DSE-t 50.000 Ft-l támogatja,
az „Evezve nevelve- kenutúra a Tisza tavon” projekt megvalósítása céljából.

Felelős
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
mb. vezetője
Határidő
2012. július 10.

11. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézmények 2011. évi Országos Kompetenciamérésen elért
eredményeiről.
Csákvári Antal
Előterjesztő Rázsi Botond alpolgármester, előadó Merczel Éva irodavezető asszony. Kérdése
volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Merczel Éva
Felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati általános iskolák és középiskolák tekintetében a
családi háttérindex és az elért eredmények vonatkozásában a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola matematika eredményeiben vannak olyan hiányosságok, amelyekre majd
intézkedéseket kell hozni. Az iskola már régóta oda figyel erre, de még nem sikerült áttörést
elérni. Pozitív példaként megemlítette a Bornemissza Gergely Szakközépiskolát, ahol a
korábbi gyengébb eredmények után intézkedési tervet készítettek és ennek megvalósítása
kapcsán mára stabilizálódott az iskola kompetenciamérésen elért eredménye. Az iskola
kiemelkedő teljesítményt nyújt a családi háttérindex vizsgálatával összhangban.
Csákvári Antal
Kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2011. évi Országos
kompetenciamérésen elért eredményeiről szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
12. Tájékoztató az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda kialakításról és a 2011.
évi működéséről.
Csákvári Antal
Köszöntötte Tóth-Vági Esztert, az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda vezetőjét. Kérdése
volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Tóth-Vági Eszter
Nincs szóbeli kiegészítése, kérdésekre szívesen válaszol.
Lombeczki Gábor
Az irodáról már több előterjesztés és tájékoztató született. Ebben az anyagban 2011.
december 31-ig vannak benne az adatok. Szeptemberben indult az iroda és novemberben
kerültek be a számítógépek, így a fiatalok sok mindent el tudnak végezni. 1856 fő jelent meg
a 15 hét alatt. Ez naponta kb. 18 főt jelent, jó kezdés, egyre több fiatal ismeri meg.
Természetesen a nyári szünetben is nyitva van 10:00-tól 18:00-ig, így az állandó programok
elérhetőek lesznek.
Martonné Adler Ildikó
Gratulációját fejezte ki, mert ez nagyon jó dolog. Oda figyelnek a programokra és reagálnak a
jelentkező igényekre. Kérdése volt, hogy dohányzás ellenes programokat szerveznek-e, mert

egyre nagyobb a dohányos gyerekek száma, általános iskolában is. Erre nagyobb hangsúlyt
kell fektetni, mert egyre nagyobb probléma, akár a következő generációra nézve is.
Tóth-Vági Eszter
Megköszönte a gratulációt. Elmondta, hogy május 31. volt a Nemdohányzók Világnapja és az
IFI Pontnak ez volt az első nagyobb megmozdulása, előadókat hívtak, előadások voltak a
dohányzás áros hatásairól. A jövőben is szeretnék a dohányzást, drogokat és az egyéb káros
szenvedélyeket kiemelten szerepeltetni
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy a közeljövőben nyíló Csendőr kiállítás plakátját befogadja-e az iroda?
Tóth-Vági Eszter
Igen, plakátokat, szóróanyagokat lehet bevinni.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda kialakításáról és a 2011 évi működéséről szóló tájékoztató Közgyűlés
elé terjesztését.
13. Előterjesztés önkormányzati bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog
megszűnésére.
Csákvári Antal
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele?
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták
közgyűlés elé terjesztését.

a határozati javaslatok

85/2012. (VI. 19.) HEB döntés
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogutódját - az Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt.
4., és az Eger, Pozsonyi u. 16/B. II/9. szám alatti lakásokra vonatkozóan megillető bérlőkijelölési jogának 2012. június 1. napjától történő megszűnéséhez.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Heves Megyei Rendőrfőkapitányságot - az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/5., és az Eger, Tárkányi B. u. 1/B.
I/3., az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/2, valamint az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3.
szám alatti lakásokra vonatkozóan - megillető bérlőkijelölési jogának 2012. július
1. napjától történő megszűnéséhez.
Felelős:

a határozat Evat Zrt-vel való közléséért,
valamint a szerződések előkészítéséért
a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő: 2012. július 31.

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

