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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. október 16-án 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
Aranyosi Gábor szakértő
Lakatos Oszkár szakértő

Hivatal részéről:

Merczel Éva mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Bori Attila csoportvezető
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Dr. Zakarné Tóth Brigitta
Hegedüs Gábor sport ügyintéző
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Ládiné Szabó Tünde szakszervezeti képviselő
Dr. Nagy Árpád – Egri Civil Kerekasztal
Fejes Adrian – ADSB elnök
Nagy Gerzson – KDSB elnök
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket
és a szakirodák képviselőit. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mind a 7
tag jelen van. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket,
anyagokat? Senki nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre.
A napirendi pontokhoz módosítás nem érkezett.
Kérte, hogy az első napirendi pont Juhászné dr. Krecz Erzsébet elfoglaltsága miatt
később kerüljön tárgyalásra.
Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

2. Előterjesztés az „Oktatási intézmények fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12
kódszámú kiírására benyújtandó pályázatokról.
Csákvári Antal
A Lenkey János és a Balassi Bálint Általános Iskola fejlesztéséről van szó. Dér Ferenc
irodavezető urat Bori Attila képviseli, kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Bori Attila
Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Martonné Adler Ildikó
Tudomása szerint a pályázathoz hozzá tartozik a mindennapos testnevelés bevezetése,
illetve a feltételeinek megteremtése. Az előterjesztésben a Balassi Bálint Általános
Iskolában a műszaki tartalomnál a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, burkolatok
cseréje, gépészeti- és villamos rendszerének korszerűsítése szerepel. A sportudvar
felújítása nincs benne, pedig erről előzetesen egyeztettek. Az intézményben erre
vonatkozóan vannak elképzelések és a mai napon várták az iroda szakembereit
megbeszélésre. Kérte Bori Attilát, hogy az iroda részéről a holnapi nap folyamán valaki
menjen ki az iskolába.
Bori Attila
A sportudvar szerepel a műszaki tartalomban, de az előterjesztésből kimaradt.
Martonné Adler Ildikó
Kérte, hogy a Közgyűlés elé úgy kerüljön az anyag, hogy a sportudvar javítása,
korszerűsítése is szerepel benne.
Lombeczki Gábor
Részt vett az UKB ülésén, ahol a sportudvarral kapcsolatban ugyanezt felvetette. Dér
Ferenc irodavezető azt válaszolta, hogy a sportudvar nem szerepel benne.
Bori Attila
A sportudvarnak benne kell lennie, mert ez alapvető pályázati kiírás.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A két határozati javaslatról egyben szavaznak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
153/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Közgyűlési határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Lenkey János Általános Iskola
fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú kiírásra benyújtandó pályázatot, és
felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012. november 15.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú kiírásra
benyújtandó pályázatot, és felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012. november 15.

3. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg
szakellátás fejlesztése” című ÉMOP-4.1.1/B-12 kódszámú kiírására benyújtandó
pályázatokról.
Csákvári Antal
A technika házában lévő fogorvosi rendelő, illetve a Vallon utcai háziorvosi rendelő
felújítását, fejlesztését tartalmazza a pályázat.
Bori Attila
A tegnapi nap folyamán az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az
előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
Bognár Ignác
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a terveket és a pályázati dokumentumokat a
Polgármesteri Hivatal munkatársai készítik. Kérdése volt, hogy ezt megbízási
szerződéssel vagy munkaidőben végzik?
Bori Attila
A tervezési és a műszaki dolgokat külső tervező cégek készítik. A Polgármesteri Hivatal
dolgozói munkaidőben végzik a pályázat megírását, nincs külön díjazás.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A két határozati javaslatról egyben szavaznak.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
154/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Közgyűlési határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a „Technika háza
fogorvosi rendelők fejlesztése” című, ÉMOP-4.1.1/B-12 kódszámú kiírásra benyújtandó
pályázatot és felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:
Habis László
polgármester
Határidő:

2012. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a „Vallon utcai
házi orvosi rendelők fejlesztése” című, ÉMOP-4.1.1/B-12 kódszámú kiírásra benyújtandó
pályázatot és felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:
Habis László
polgármester
Határidő:

2012. december 31.

4. Előterjesztés a köznevelési intézmények további működtetéséről.
Merczel Éva
Egernek, mint 3000 fő feletti településnek a működtetést vállalnia kell. Van egy olyan
lehetőség hogy, az önkormányzat a saját bevételtermelő képességének hiánya esetén
ezt a feladatot az államra átruházhatja. A város a továbbiakban is szeretne a
közoktatási hálózat működtetésében, a közoktatás városi irányításában részt venni, oly
módon, amire a jogszabály lehetőséget ad. Javasolta, hogy a képviselőtestület is erősítse
meg ezt a döntést.
Csákvári Antal
Az előterjesztés egyértelmű, Eger városának működtetnie kell az intézményeit, vállalni
az ezzel járó feladatokat és az ezzel járó anyagi feltételek biztosítását.
Bognár Ignác
Elmondta, hogy nem ért egyet a közoktatás átszervezésével. Az államé az oktatással
kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzat feladata a működtetés, vagyis az ingó
és ingatlan vagyon kezelési joga, az állagmegóvás, fejlesztés, technikai és anyagi

kiadások, szolgáltatások megrendelése, biztosítás és az ezekhez kapcsolódó személyi
juttatások. A pedagógus bérét már nem az önkormányzat fogja meghatározni és a
gazdasági emberek, konyhások vagy a pedellus már a fenntartáshoz, működtetéshez
kapcsolódik és erre nem ad bért az állam, ezt az önkormányzatnak kell fizetnie. A
dologi kiadások 100%-át az önkormányzatnak kell fizetnie. Létre lehetne hozni egy
alapítványt, amelynek oktatási feladata lenne. Ezt az előterjesztést napirendről is le
kellene venni.
Csákvári Antal
Az iskolák fenntartását kb. 50%-ban most is az önkormányzatok fedezik a különböző
adóbevételekből. Nem biztos, hogy rosszabbul jár anyagilag az önkormányzat, ha
működtetnie kell az iskolákat, ez nem egyértelmű. Lesznek, akik szakmailag majd
irányítanak, kinevezik az igazgatókat. Azért, mert a kormányhivatalok nem helyben
vannak, mint a települési önkormányzatok nem biztos, hogy a személyi döntések
rosszak lesznek. Ezek a lépések az oktatás minőségének javítását szolgálják. Fontos,
hogy egységesebb legyen az oktatás, az esélyegyenlőség nagyobb legyen és a kisebb
iskolákban is megkapják a megfelelő szintű oktatást.
Martonné Adler lldikó
Létrejött a Klebersberg fenntartó központ és annak a járási szervei, ahol szakemberek
vannak. Több helyről hallotta már, hogy a kisebb településeken a hozzá nem értő
képviselőtestület dönt arról, hogy kit nevezzenek ki az iskolában. Ezt most oktatási
szakemberek fogják eldönteni. Egy olyan nagy rendszer, mint az oktatás nem
működhet külső kontroll nélkül. Magyarországon szétaprózódott oktatási rendszer van
és valóban az a cél, hogy az esélyegyenlőség erősödjön. Egységes követelményrendszert
kell kialakítani, kontrollálni kell a tananyagot. A tanárok nagy része igényli is ezt a fajta
beszabályozottságot, az egyfajta elvet és a külső kontrollt. Nincs kontroll a
pedagógusok munkája felett, ez annak jó, aki nem csinált semmit és nem vette ki a
részét az iskola életéből. Ez viszont nagyon rossz annak, aki a „hátán viszi” az iskolát és
mégis ugyanolyan értékelés alá esik. Minden egészséges tantestület meg tudja
mondani azt, hogy ki az, aki nem odavaló, kell a pedagógus pályára egyfajta
megtisztulás. Az önkormányzat lesz az iskola működtetője, de ez nem azt jelenti, hogy
nem lesz beszélő viszonyban a kormányhivatallal, a Klebrsberggel, tehát ugyanúgy
véleményt fog nyilvánítani egy iskolai igazgató kinevezésével kapcsolatban. Az
egyetlen probléma abban lehet, hogy a pedagógus életpálya modell csúszik, de nem ez
a kormány célja. Amikor az ország ilyen adósságállománnyal küzd, akkor elsősorban a
stabilitást kell megőrizni.
Bodnár Gábor
Nemrég Egerben járt Marekné Pintér Aranka, akinek valaki feltette azt a kérdést, hogy
akkor az önkormányzatok feladata ennyi marad? Erre az elnök asszony azt válaszolta,
hogy egy Kosztolányi idézet jut eszébe erről:”bot és vászon, az nem bot és vászon,
hanem zászló”. Tehát az iskolák fogják fel úgy, hogy ez ennél sokkal több, mint a
számla kifizetése és az iskola kitakarítása. Amennyiben az igazgatóktól elkerül a
munkáltatói jog, nem tudja, hogyan fogja tudni vezetni az iskolát ilyen körülmények
között. Kérdés volt az is, hogy mi lesz a munkáltatói döntésen alapuló bérrel. Erre az
elnök asszony azt válaszolta, hogy azt nem tudják bevállalni. A Hunyadiban ez a

kollégáinak 2/3-át fogja érinteni. A 2002. évi béremeléskor mindenkinek odaadták a
bért táblázat szerint és még az önkormányzatnál maradt egy keret, amit igyekeztek
szétosztani a minőségi munka figyelembevételével és ez, azóta is egy külön soron
szerepel. Ezek alapján januártól csökken a pedagógus bér. Az értekezleten az is
elhangzott, hogy csak a szakmai irányítás az igazgató feladata. Pokorni Zoltán azt
mondta, hogy lát egy 170 milliárd Ft-os különbséget a tervezett költségvetés és a
valóság között és ebben még nincs benne az a 60 milliárd Ft, amely kellene a
pedagógus béremelésre. Reméli, hogy ennek pozitív és jó vége lesz.
Bognár Ignác
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, hogy a kerecsendi iskolánál 30 km-es
körzetben nincs jobban felszerelt iskola. Szinte csak roma tanulók járnak abba az
iskolába, tehát nem igaz, hogy a felszereltség számít, oda lélek, élet, tanár, hangulat
kell. Nem értett egyet Martonné Adler Ildikó véleményével, miszerint csak ahhoz
szóljon hozzá és arról legyen véleménye egy képviselőnek, ami a szakmája.
Csákvári Antal
Képviselő úr előrevetít olyan dolgokat, amelyeket tapasztaltabb, felkészültebb
szakemberek sem látnak még ilyen határozottan. Az igazgatói kinevezéseknél
pályázatok, személyes elbeszélgetések alapján van döntés.
Ezeknek az intézkedéseknek vannak jó oldalai, ezt mások is elismerik. Az, hogy ez a
jövőben hogyan fog funkcionálni az később fog kiderülni, de ezt még a későbbiekben
lehet korrigálni.
Az oktatásnál is vannak lemaradások, Alaptanterv új kellene.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat Közgyűlés elé
történő terjesztését.
1 bizottsági tag nem vett részt a szavazáson.
155/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013. január 1-től a 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) szerint gondoskodik
– a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola
kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézmény fenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. január 1.
5. Előterjesztés kiemelkedő sportolók támogatására.
Csákvári Antal
Egri diákok, sportolók támogatásáról van szó. Ez a döntés a bizottság hatáskörébe
tartozik.
Bognár Ignác
Az Integra Agria Se és az Egri Úszó Klub, tudomása szerint össze lett vonva, de a
megnevezés itt külön szerepel. Kérdése volt, hogy akkor mégsem került összevonásra?
Hegedüs Gábor
A régi EVUK és az Integra is megmaradt, de a szakmai rész, a felkészülés és a
versenyeztetés az egybeolvadt. Az Integra azért maradt meg, mert sérült gyermekek
versenyeztetésével foglalkoznak.
Csákvári Antal
Hét tanuló kapna bruttó 50.600 Ft-os támogatást. Összesen 14 db pályázat volt, az
eredmények alapján ez a hét tanuló megérdemli a támogatást.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot.
156/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság saját hatáskörben eljárva az alábbi sportolókat részesíti
2012. évben a kiemelkedő sportolók támogatására elkülönített 450 000 Ft-os keret
terhére egyenlő összegű, egyszeri támogatásban:
Ssz.

Név

Sportág

Iskola

1.

Csuhaj Dániel

Shotokan karate

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai
Középiskola és Kollégium

2.

Rudinszky Ádám

Cselgáncs

Dobó István Gimnázium

3.

Szőllősy Richárd

Atlétika, judo

4.

Kun Zita

Atlétika

Kemény Ferenc Sportiskola és
Általános Iskola
Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola

5.

Cseke Petra
Rebeka

Úszás

Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium

6.

Földi Marcell

Úszás

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

7.

Vályi Vanda

Vízilabda, úszás

Kemény Ferenc Sportiskola és
Általános Iskola

Fedezete: II/15/3/2/1 címszám
bruttó 50 600 Ft/fő

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2012. december 15.

6. Előterjesztés az iskolai diáksport tevékenység 2012. évi eredményességi
támogatásának felosztásra.
Hegedüs Gábor
Elmondta, az ADSB és a KDSB is beküldte a javaslatát, az iroda összefésülte a kettőt.
Mindkét bizottságnak más jellegű, de kidolgozott pontrendszere van. Jelen van az
ADSB részéről Fejes Adrian, a KDSB részéről Nagy Gerzson, ők voltak az anyag
elkészítői. A pontozásban figyelembe vehető versenyek alapján jöttek ki a pontszámok.
Bognár Ignác
Az év iskolája versenyt az idén a Bornemissza nyerte, eddig mindig az Andrássy.
Az egyházi iskolák a vert mezőnyben szerepelnek. Kérdése volt, hogy ennek mi lehet
az oka? A táblázatban több helyen szerepel az, hogy nincs adat. Ez azt jelenti, hogy
nem szolgáltatnak adatot?
Csákvári Antal
Mindkét sportbizottságnál az volt a megállapodás, hogy 50 ezer Ft alatt nem adnak
támogatást.

Fejes Adrian
A Gárdonyi alsó tagozatot nem működtet, tehát azokon a versenyeken nem tud részt
venni, de a középiskolás részen be tudnak kapcsolódni. A Sancta kevés versenyre megy
el. Nevezési lapot mindig küldenek, de nem neveznek be. A Gárdonyinál is volt egy
időszak, amikor indultak labdajátékokban, atlétikán, de ez most visszaesett.
Nagy Gerzson
Bizonyos eredményeket el kell érni, hogy pontokat kapjanak érte. A táblázatban a
nincs adat, az nincs eredményt jelent. A Gárdonyi középfokon tavaly is jól szerepelt,
idén ezen még javítottak is.
Hegedüs Gábor
Az egyházi iskolák áttértek a saját versenyeikre, mert az egyházi, katolikus iskoláknak
saját versenyeik vannak. Ezeken a versenyeken indulnak, de az ebben a
pontrendszerben nincsen benne. A katolikus iskolák országos úszó versenye itt volt
Egerben, ahol szép eredményeket értek el. Ezek a versenyek itt most nincsenek
értékelve.
Bognár Ignác
Nem lehetne azt, hogy mégis értékelik?
Hegedüs Gábor
Városi szinten 1-2 ilyen középiskola van, és ha ezek a versenyek is beszámításra
kerülnek, akkor az aránytalan lesz a többi iskolával szemben.
Nagy Gerzson
Ezeknek az eredményeknek az alapját a Diáksport Szövetség által szervezett
diákolimpia versenyek adják. Városi szinten bevettek olyan versenyeket, amelyeket pl.
a KDSB szervez.
Bodnár Gábor
Elmondta, hogy az előterjesztést nem tudja támogatni, a szavazás során tartózkodni
fog. Évek óta nem tudja elfogadni ezt a fajta eredményességi támogatási módszert,
mert az átgondolatlan és igazságtalan. A két mellékletben jól látszik, hogy milyen nagy
eltérés van a középiskolák és az általános iskolák értékelésében.
Kiosztásra került egy táblázat, amely a Magyar Diáksport Szövetség elmúlt évi
eredményességi táblázata. Ebben látható, hogy a Kemény Ferenc Általános Iskola
országos 4. helyezett, úgy hogy Kaposvár az 1. helyezett, ahol jóval nagyobb a
lakosságszám. A Hunyadi 6, az EKF Gyakorló Általános Iskola 9. helyezett a
pontszámításban. Ezekkel szemben Eger legjobb középiskolája országos szinten a 80.,
a Neumann a 107., a Dobó 131. és az Andrássy 175. helyen van. Az EKF Gyakorló
Általános Iskola országosan 9., ehhez képest az Andrássy 175. és több eredményességi
támogatást kap. Elhibázott az, hogy azonos összeggel támogatja az önkormányzat az
alap- és a középfokú diáksport bizottságot. Kérte a bizottságot, hogy adják vissza az
anyagot átdolgozásra, mert ez ilyen formában nem támogatható. A költségvetésben
sincs figyelembe véve, hogy melyik iskolának milyen sporteredménye van, pedig ezt
ingyen nem lehet megoldani. Az országban nincs még egy ilyen város, mint Eger,

amelyiknek 4 iskolája is az első 10 között van. Figyelembe kellene venni ezeket az
eredményeket.
Csákvári Antal
Az eredményességi támogatás táblázata alapján a 2. az EKF Gyakorló Általános Iskola
és 3. az Andrássy. A korábbi években tett egy javaslatot, miszerint a nem egri
önkormányzat által fenntartott iskolák ne is kapjanak támogatást, ha ezeket az
iskolákat most kiveszik, akkor több pénz maradna. A 2 millió Ft nem nagy összeg,
többet is lehetne a költségvetésben sportra fordítani.
Javasolta, hogy a nem önkormányzati iskoláktól vonják el a támogatást, így több pénzt
lehet felosztani az önkormányzati iskolák között.
Hegedüs Gábor
Nem szabad az általános és a középiskolát összehasonlítani, teljesen más rendszerben
dolgoznak. Általános iskolában kb. 20-25 olyan verseny van, amelyet a Diáksport
Bizottság az Országos Szakszövetségi versenyeken kívül támogat. A Diáksport
Bizottság számolja a pontokat. Középiskolában nincs ilyen, összesen 5 alapsportág van,
amelyet országos versenyen pontozhatnak, ilyen pl.: a labdarúgás, kosárlabda,
kézilabda. Heves megyében ilyen nagyon kevés van, és ezért előznek meg mások
országos szinten, más városokban ezeknek a sportágaknak nagyobb a hagyománya.
Középiskolában bárki bármilyen versenyen indulhat és eljuthat országos versenyre is,
akkor sem jár érte pont. Nem itt van a probléma, hanem a Diáksport Szövetségben.
Általános iskolában a versenyek 90%-át finanszírozza a Diáksport Szövetség,
középiskolában nem, ott minden önköltséges. Nagyon sok iskola nem vesz részt a
versenyeken, mert nem tudják kifizetni. A gyerekek után be kell fizetni bizonyos
összeget, amit nem kapnak vissza, viszont ezért indulhatnak a versenyen, ha nem
indulnak, akkor ennek fegyelmi következményei is vannak. ADSB ülésen a város
összes iskolájának testnevelő tanára részt vett és jóváhagyták ezt a pontrendszert. Ez
egy igazságos rendszer. Tavaly még csak 500-500 e Ft-ot lehetett felosztani, ez most
emelkedett 1-1 millió Ft-ra.
Fejes Adrian
Az általános iskolások sem kapják vissza a pénzt, Nemrég vettek részt egy
diákolimpián, amelyen megnyerték a csapatversenyt. 340 e Ft-ba került 27 gyereknek
és 3 kísérőnek a 2 nap, plusz 1,5 millió Ft, amit a kerékpárokra költöttek. Nem tudni,
hogy jövőre ezt ki fogja majd finanszírozni.
Bodnár Gábor
Évek óta elfogultságot tapasztal a szakiroda szakembere részéről. Nem jó az alap sem,
az hogy egyenlő részben osztozik a 2 fok ebben a támogatásban. Anomália, hogy az
országos 6. helyezett iskola kevesebbet kap az önkormányzatától, mint az, aki országos
eredményei szerint a 175.
Csákvári Antal
Kérdése volt Bodnár Gáborhoz, hogy milyen módosítást javasol?

Bodnár Gábor
Nem csak a városi, hanem az országos versenyeket is figyelembe kell venni. A városban
versenyeztetni nem kerül sokba, de elutazni az országban több napra pl. Pécsre az már
sokba kerül.
Csákvári Antal
Javasolta, hogy a régiós vagy országos versenyeknél, ahová utazni is kell, a
pontszámítás legyen pl. 10 szerese a városi versenyhez képest.
Nagy Gerzson
A városi versenyek a pontszámításban nem számottevőek, mert nincs is sok városi
verseny. Az Andrássy esetében pl. az összpontszámából a városi versenyen elért
eredménye után kapott pont, a 10%-ort sem éri el. Valóban probléma az, ha valaki eljut
az országos döntőbe, de nem tud elutazni. Lehetne jobban differenciálni egy országos
és egy városi versenyt. Javasolta, hogy jöjjön létre egy albizottság, amely átdolgozza a
pontrendszert. A felosztható összeget próbálta a legtisztességesebb módon elosztani,
egy olyan pontrendszer alapján, amelyet megörökölt, mert azt más dolgozta ki és,
azóta már volt benne javítás, pl. bekerültek a regionális versenyek.
Javasolta a pontrendszer átdolgozását.
Csákvári Antal
Az országos versenyen elért eredmény után magasabb pontszám jár. Egy külön team
eldöntené, hogy egy új pontozási rendszer szerint ez hányszoros szorzót jelent. Kérte a
szakiroda részéről Hegedüs Gábor urat, hogy állítson össze egy olyan csapatot, akik a
pontozási rendszert átdolgozzák. Ez az anyag novemberben kerülne a bizottság elé.
Hegedüs Gábor
Ezt a pénzt időben ki kell utalni és ennek kell legalább egy hónap. A felhasználási
határidő december 31.
Csákvári Antal
Akkor, ha novemberben születik döntés, az még időben van.
Hegedüs Gábor
Nem biztos, hogy az még időben van, mert a szerződéseket meg kell csinálni, ki kell
küldeni, aztán csak az utalás után tudják felhasználni a pénzt.
Csákvári Antal
Tehát, ha december 15.-én kerül a számlára a pénz, az már késő?
A bizottság egy napirendi pont erejéig is össze tud ülni és dönteni.
Hegedüs Gábor
Közgyűlési döntésben lett meghatározva a 2 millió Ft.
Csákvári Antal
Az összeget nem lehet megváltoztatni, csak a pontozási rendszert.

Bognár Ignác
Nem lenne tisztességes az eredményhirdetés előtt megváltoztatni a feltételeket. Ez
most már maradjon így és legközelebb majd másképpen lesz.
Csákvári Antal
Ezek a gyerekek, sportolók nem úgy indultak a versenyen, hogy ha elérnek 10 pontot,
akkor az x Ft-ot ér, ezen még lehet változtatni.
Nagy Gerzson
Ez a két összeg fedezi az összes sport jellegű kiadást, de itt nem a pedagógusok béréről
van szó, hanem a versenyeztetésről, labdák vásárlásáról.
Bodnár Gábor
Tavaly a Hunyaidban 720 e Ft-ba került 1 aranyérem. A gyerekeknek melegítőt
vásároltak, elvitték megyei versenyre, országos elődöntő és döntő versenyre is. Ez a 140
e Ft kevés. Nem fogja megszavazni ezt a határozatot. Egységes pontszámítás kellene.
Csákvári Antal
A jövőre nézve egy differenciáltabb pontozási rendszert kért.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a döntési javaslatot.
157/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja az iskolai eredményességi
támogatás 2012. évi felosztását az alábbiakban részletezett módon.
A diáksport egyesületeknek, diáksportköröknek közvetlenül, saját számlára továbbá a nem
önkormányzati intézmények számláira történő átutalások

Ssz.

Iskola, sportszervezet

Összeg

Diáksportkörök,
egyesületek számlaszámai

(e Ft-ban)

1.

Szentgyörgyi Albert Általános Iskola
DSE

10403507-35006217-00000000

222

2.

Felsővárosi Általános Iskola DSE

OTP 11739009-20100779

80

3.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola DSE

OTP 11739009-20101055

140

4.

Kemény Ferenc Általános Iskola DSE

OTP 11739009-20100724

520

5.

Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium DSE

OTP 11739009-20138217

81

6.

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
ISK

11739009-20250173

177

7.

Neumann János Középiskola és
Kollégium ISK

OTP 111739009-20144009

146

8.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai
Középiskola és Kollégium

IEB 11102003-1858490336000001

54

9.

Andrássy György Katolikus
Közgazdasági Szakközépiskola ISK

10700282-67530748-51100005

198

Összesen

1618

Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2012. november 30.

158/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja az iskolai
eredményességi támogatás 2012. évi felosztását az alábbiakban részletezett módon.
Önkormányzati fenntartású iskolákhoz kötődő diáksportkörök támogatása
- önálló számla hiányában az intézményi
költségvetési elszámolás számlára történő átutalással
Összeg
Ssz.

Iskola, sportszervezet
(e Ft-ban)

1.

Dobó István Gimnázium ISK

116

2.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium ISK

176

3.

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ISK

60

4.

Lenkey János Általános Iskola

Összesen

30

382

Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva mb. irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2012. november 30.

1. Előterjesztés Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására.
Csákvári Antal
Az Andrássy előirányzat módosítása és a színház 1,7 milliós előirányzat módosítása
szerepel az anyagban. Ebben késedelmi kamat és perköltség is van.
Bognár Ignác
A késedelmi kamat és a perköltség kapcsán kérdése volt, hogy ez mennyire a színház
hibája?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez a pénz az adósságrendezés után keletkező késedelmi kamatok perköltsége, amiket
az állam térített meg a színház részére. Ami az adósságrendezéssel, illetve a színház
átadással kapcsolatosan az önkormányzathoz került, az közel 60 millió Ft-os adósság,
és az ahhoz kapcsolódó perköltség. Erre sajnos az önkormányzatnak kell előirányzatot
előteremtenie. Az adósságrendezési eljárás alatt a színház nem is fizethetett, a törvény
úgy szól, hogy hiába vannak számlák nem fizethet. Nem egyértelmű, hogy ez kinek a
hibája.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
közgyűlés elé történő terjesztését.
1 tag nem vett részt a szavazáson.

159/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola augusztus 31-i teljesítési adatai alapján az alábbi előirányzatok módosítását
rendeli el a 2012. évi költségvetésen:
Bevételek (I. fejezet 1 címszám 7 alcímszám):
•
Intézményi működési bevételek
•
Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülről
Saját bevétel összesen:

-3.538 E Ft
2.234 E Ft
-1.304 E Ft

Kiadások
Intézményi kiadások (I. fejezet 1 címszám 7 alcímszám):
•
Személyi juttatások
•
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó
•
Dologi kiadások
•
Ellátottak pénzbeli juttatásai
•
Beruházási kiadások
Összesen:

-386 E Ft
-685 E Ft
-15.901 E Ft
-1 E Ft
-163 E Ft
17.136 E Ft

Önkormányzati kiadások
•
•

II. fejezet 81 címszám Egyéb működési célú kiadások
V. fejezet 34 címszám Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola átadásával összefüggő tartalék

3.846 E Ft
11.986 E Ft

Intézményi engedélyezett létszámkeret:
•
Szakmai dolgozó
•
Egyéb dolgozó
Összesen:
Felelős:

-54,50 fő
-15,45 fő
-69,95 fő

Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő:

2012. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál az adósságrendezési eljárással összefüggő kötelezettségek (késedelmi kamat, perköltség,
stb.) kiegyenlítése miatt - a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelését 1.783 E Ft
összegben az V/25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszám egyidejű

csökkentésével. A pótelőirányzat összegével a pénzmaradvány jóváhagyása során az
intézménynek el kell számolnia.

Felelős:

Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Blaskó Balázs Igazgató

Határidő:

2013. február 28.

7.
Előterjesztés
önkormányzati
bérlőkijelölési jog megszűnéséről

bérlakások

tekintetében

fennálló

Csákvári Antal
Ismerteti a napirendet, melyben a Honvédelmi Minisztérium lemond a lakásról és
visszaadja az önkormányzatnak.
Kérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, észrevétele ?
Bognár Ignác
A visszakapott lakás állapota után érdeklődik.
Zakarné Tóth Brigitta
A lakás évek óta üresen áll, bérbe adható állapotban van. A lakbért a Honvédelmi
Minisztérium fizeti.
Csákvári Antal
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak az
előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.
160/2012. (X. 16.) HEB döntés
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Honvédelmi
Minisztériumot - az Eger, Tárkányi B. u. 1/A. III/1., és az Eger, Rákóczi u. 46. VIII/60.
szám alatti lakásokra vonatkozóan megillető bérlőkijelölési jognak 2012. november 01.
napjától történő megszűnéséhez.

Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda
Vezetője

8. Előterjesztés Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázat 2013. évi fordulójáról.
Csákvári Antal
Ismerteti a napirendet, melyben a jövő évi 2013-as költségvetésben Eger Város
Önkormányzata biztosít öt millió forintot azoknak a felsőoktatásban tanuló
diákoknak, akik szociálisan rászorulnak.
Kérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése észrevétele az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az előterjesztés közgyűlés
elé terjesztését.
161/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat meghozatalát:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a
Csatlakozási nyilatkozat aláírására, és az ösztöndíjak fedezetéül a 2013. évi
költségvetésében 5.000.- EFt-ot biztosít.

Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. december 31.

9. Előterjesztés az Egri Szociális Otthonért Alapítvány alapító okirat
módosításáról.
Csákvári Antal
A kuratóriumban elhalálozás miatt megüresedés történt, és ennek kapcsán kéri a
személyi döntést tartalmazó előterjesztés támogatását.
Kérdezi Irodavezető asszonyt, szóban kíván-e kiegészítést tenni?
Kérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése észrevétele az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az előterjesztést.

162/2012. (X. 16.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat
meghozatalát:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Szociális Otthonért Alapítvány kuratóriumi
tagja, Eged István elhalálozása miatt megüresedett kuratóriumi tagsági hely betöltésére
2012. november 01-től Szepesi Ferencnét (3300 Eger, Berva II. lakótelep Sz. ép.) jelöli ki.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egri Szociális Otthonért Alapítvány
Alapító Okiratának, az alábbiakban részletezett módosítását, a kuratórium tagjait 2014.
május 31-ig megbízza feladataik ellátásával és egyben felhatalmazza Habis László
polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
Az Egri Szociális Otthonért Alapítvány Alapító Okiratának 6/c) pontja Az Alapítvány
kuratóriuma az alábbiakban módosul:
„A kuratórium elnöke:
Törőcsikné Király Margit
(Eger, Maklári u. 143.)
T a g o k:
Dr. Generál Veronika
(Eger, Epreskert u. 13.)
nyugdíjas iskolaorvos
Balogh Lászlóné
(Andornaktálya, Rákóczi út 2/3.)
fejlesztő pedagógus
Király József
(Egerszalók, Bérc u. 14.)
nyugdíjas szociális szervező
Szepesi Ferencné
(Eger, Berva II. lakótelep Sz. ép.)
Idősek Berva-Völgyi Otthona gondozottja”
A jelen Alapító Okirat módosítás az Alapító Okirat többi részét nem érinti, azok
hatályukban változatlan feltételek mellett fennmaradnak.

Felelős:

dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Csákvári Antal
Bognár Ignác képviselő úr az ülés elején jelezte, hogy a zárt ülés előtt szeretne szót
kérni.

Bognár Ignác
Tájékoztatni szeretné a bizottság tagjait, hogy ezelőtti bizottságon felvetődött az
esélyteremtés kérdése. Megjelölt a piacok és vásárok rendeletek módosítására egy
javaslatot, ami későbbi bizottsági ülésen szerepelni fog. Szorgalmazza, hogy a városban
a kormány által is preferált termelői piac legyen támogatott dolog. Megadva ezzel a
lehetőséget a helyi termelők termékeinek megvásárlására, egyidejűleg a kereskedelmi
láncok kikerülése a cél. Kéri a bizottsági tagokat a következő ülésre gondolják át, hogy
tudják-e támogatni.
A másik dolog a „Honszerelem” vers és prózaíró verseny, amiről már sok pedagógus
tájékozódott. Ez egy honszeretetről szóló verseny, ami több megbecsülést érdemelne.
Példa volt rá, pár évvel ezelőtt az Egri Eszterházy Károly Főiskolán, rektori szinten
tiltották meg és szeretné, hogy a mai oktatási intézményekben ez ne fordulhasson elő.
Csákvári Antal
Tavaly, Eger Város Önkormányzata ezt támogatta.

k. m. f.

…………………..………………
Csákvári Antal
Humán Erőforrás Bizottság
elnöke

