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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. november 20-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
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Dudás Gabriella gimnáziumi ügyintéző
Dr. Zakarné Tóth Brigitta
Hajdúné Tóth Erika
Juhász Éva
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Ládiné Szabó Tünde szakszervezeti képviselő
Felföldiné Szabados Ágnes szakkollégium vezető
Dr. Nagy Árpád – Egri Civil Kerekasztal
Takács Zoltán ügyvezető Egri TISZK Kft.

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 szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

1. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról.
Csákvári Antal
Az előadó Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető, akit Juhász Éva képvisel.
Meghívott vendég Takács Zoltán ügyvezető igazgató. Az Andrássy György
Középiskolánál fenntartó váltás történt, már az Egri Főegyházmegye a fenntartó, az
előterjesztés ezzel kapcsolatos. Kérdése volt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni
az anyaghoz?
Juhász Éva
Nem kívánt kiegészítést tenni, az előterjesztés mindent tartalmaz.
Takács Zoltán
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
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A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az
Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés
módosítását az alábbiak szerint:
A társasági szerződés 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók és az
Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) által fenntartott iskolai
rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak:
Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény:
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola
OM azonosító: 031619

Székhely: 3300 Eger, Klapka György u. 7.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmény:
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031620
Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031624
Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.
Telephelyei:
3300 Eger, Kertész u. 128.
3300 Eger, Dónát út (tangazdaság)
3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)

Szakközép-,

Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031625
Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128.
Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely)
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
intézmény:
Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031461
Székhely: 3300 Eger, Iskola u. 3.
Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában
működő intézmény:
Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola
és Szakiskola
OM azonosító: 101496
Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 165.
A társasági szerződés 11.5. pont második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola
Arany János Általános Iskola Szakiskola és Kollégium
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
Gimnázium,
Informatikai,
Közgazdasági
és
Nyomdaipari
Szakközépiskola és Szakiskola

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal maradnak hatályban.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben
felhatalmazza a polgármestert a módosított társasági szerződés
aláírására.
Felelős: Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere
Határidő: 2012. december 10.

2. Javaslat Eger Város 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló
elfogadására és az év végéig várható teljesítések alakulására.
Csákvári Antal
Eger városa jól gazdálkodott. A bevételek és kiadások is jól alakultak. A bevételek kicsit
elmaradtak a tervezettől, a fejlesztéseknél a pénzek később hívhatók le, van pár
százalékos elmaradás. A hitelállomány csökkent, adóbevételek tekintetében 99,5% a
teljesítés. Nőtt az adót fizető vállalkozások száma. Az iparűzési adóbevételek nőttek,
tehát a vállalkozások bevételei is növekedtek. Számottevő az idegenforgalmi adó és az
illetékbevételek növekedése. Működési hiány nincs. Az önkormányzat elindított egy
700 millió Ft-os fejlesztési hitelfelvételi folyamatot. Ez szükséges ahhoz, hogy a
különféle pályázatokhoz az önerőt tudják biztosítani. Megköszönte a városvezetésnek,
a gazdasági iroda dolgozóinak és az intézményvezetőknek azt, hogy az első
háromnegyed évben ilyen szép eredményt értek el.
Bognár Ignác
Az önkormányzati konszolidációval kapcsolatban elmondta, hogy mindig azért
dolgozott, hogy a városnak ne legyen szüksége hitelfelvételre és most mégis azok a
városok, önkormányzatok járnak jól, akiknek hitelük van. Kérdése volt, hogy valóban
jól tette-e az önkormányzat, hogy nem vett fel hitelt?
Csákvári Antal
2002-ben pedagógus béremelés volt, átlagban 40% körüli, ezeket 2002-ig a
minisztérium kifizette, majd 2003. január 1-től az önkormányzatoknak kellett
kigazdálkodnia. Valóban voltak, akik vettek fel hitelt és csináltak fejlesztéseket. Eger
kisebb lépésekben gondolkodott. A béremelésen kívül volt még más feladat is, amit az
önkormányzatra testáltak az előző időszakban, de pénzt nem kaptak hozzá.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
5000 fő alatti településeknél teljes konszolidáció van a hitelállományra vonatkozóan,
ez a szállítói tartozásokra nem vonatkozik. A fejlesztési célú hitelek, likvidhitelek

adósság konszolidációja mindenkit érint, azt is, aki nincs eladósodva. Egerre nézve is
kedvező lesz. A most meglévő hitelállomány minimum 40%-át fogják konszolidálni. Az
önkormányzat hitelállománya jó, mert olyan hitelszerződéseket kötöttek, amelyeket a
bank nem tud egyoldalúan módosítani. Az idén is jó adósnak minősítették az
önkormányzatot, ez fontos, mert a következő években is szükség lehet fejlesztési célú
hitelre.
A konszolidáció összege abszolút összegű is lehetett volna, nem százalékos.
Csákvári Antal
A konszolidációt jónak találta, ennek minden települési önkormányzat örül.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Akkor indult el a nagyobb mértékű hitelfelvétel, amikor a BM Önerő alapot annyira
megszigorították, hogy csak hátrányos helyzetű települések juthattak az alapból
támogatáshoz. Lett egy másik alap is, ahová a támogatott önrész miatt lehet bárkinek
pályáznia, ez sokat fog segíteni.
Bodnár Gábor
Büszke arra, hogy az intézmények jól gazdálkodtak, betartják a racionalitás szabályait.
A költségvetés minden évben úgy indul, hogy az az év nehezebb lesz, mint az előző,
minden évben vannak szigorítások, ennek ellenére mégis úgy gondolja, hogy Egerben
jó intézményt vezetni. Kiegyensúlyozott és nyugodt a gazdálkodás. Megköszönte a
városvezetés, a szakirodák és az EKVI munkáját.
Az államosítás kapcsán elmondta, hogy reméli, az iskolák nem süllyednek le az
amerikai és a nyugat-európai iskolák szintjére.
A pedagógusok és az intézményvezetők már nagyjából tudják azt, hogy mi lesz velük a
későbbiekben, érdeksérelmeket szenvednek el, mert a munkáltatói jogokat elveszik.
Kérte irodavezető asszonyt, hogy a technikai dolgozóknak is mondják meg azt, hogy az
önkormányzat alkalmazni fogja-e őket vagy nem.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy a végleges jogszabályok még nincsenek meg. Általános és
középiskoláknál a működtetés az önkormányzaté marad, tehát a technikai dolgozók is
ide kerülnek. Januárban a pedagógusok bérét már a Klebersberg szeretné fizetni,
viszont a technikai dolgozókét az önkormányzatnak kell, pedig ők is állami
alkalmazottak lesznek. A jogszabályokban is sok a bizonytalanság, ezért még nem
tudnak végleges álláspontot kialakítani.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
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A Humán Erőforrás Bizottság támogatja Eger város 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedévi beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítések
alakulására készített javaslat Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások
év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza:
1. A takarékosság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is
érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési
szervek és az önkormányzati feladatot költségvetésénél is biztosítani kell.
Felelős:

polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői

Határidő:

folyamatos

2. Az önkormányzati a bevételek beszedésének prioritást kell adni.
Kiemelten kezelendő a helyi adóbevételek minél magasabb összegű
teljesítése. A működési bevételi többleteket a vagyoni bevételi kiesések
pótlására és a hitelfelvétel előirányzatának csökkentésére kell fordítani.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határidő:

folyamatos

3. A költségvetési szervek kiemelt feladata - Polgármesteri Hivatalt is
beleértve - az elindított pályázatok véglegesítése, a nyertes pályázatok
megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy figyelmet kell
fordítani a pályázati pénzek elszámolására.
Felelős:

költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző

Határidő:

folyamatos

3. Javaslat Eger Város 2013. évi költségvetés koncepciójára.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Jelentős változások lesznek a következő évben, az államigazgatási rendszer is átalakul.
A járások kialakításával a feladatok újraszerveződnek az önkormányzatnál és a
hivatalban. A tankerületek kialakításával az oktatási vonalon is új struktúra kerül
bevezetésre. Nincs még ezzel kapcsolatban elfogadott törvényi szabályozás, amely
alapján kell majd az átadás-átvételeket lebonyolítani, az intézményeket megszüntetni.
Erre majd nagyon rövid idő áll rendelkezésre.
A múzeumi szervezet bekerül a városi önkormányzathoz, amely a MIK fenntartásában
működik jelenleg. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet szétszedésre kerül, így a Dobó
István Vármúzeum megyei feladatokat is el fog látni.

Finanszírozási rendszer változásának vonatkozásában elmondta, hogy a saját bevétel 5
milliárd Ft lesz 2013-ban, a mostani több mint 6 milliárd Ft-tal szemben. Ennek a
különbségnek az az oka, hogy a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 60%-a
központi költségvetési bevétel lett. Az intézményeknél már csak az étkezési térítési
díjbevételekkel lehet majd számolni, minden más bevétel az államé lesz. Bérleti díj
bevételek is lesznek majd, de nem jelentős nagyságrendűek. Nem csak a saját
intézményeikbe járó gyerekek után kell az étkeztetést biztosítani, hanem a MIK-es
intézménybe járó gyerekek étkeztetését is. A 68 e Ft-os normatíva összeg nem
változott és eddig is jelentős kiegészítésre szorult az étkeztetés az önkormányzat
részéről. A törvényjavaslatban szerepel egy módosító javaslat, amely szerint annak a
településnek kell a gyerek étkeztetéséhez biztosítani a kiegészítést, ahol az állandó
lakhelye van. Ez azt jelenti, hogy kb. 200 településsel kell majd szerződést kötni, hogy
az onnan bejáró gyerekek után fizessék meg a különbözetet.
A költségvetési támogatások rendszere is teljesen átalakul. Figyelembe veszik egy
számított létszám alapján, hogy a hivatali feladatellátáshoz hány főre fognak
biztosítani fedezetet, ennek 4.580 e Ft összegű normatívája lesz. Egy kisebb
településnél ez elegendő, mert többnyire középfokú végzettségűekkel látják el a
feladatot, itt viszont sok a felsőfokú végzettségű és ez a normatíva valószínűleg kevés
lesz. Számításiak alapján 5.700 e Ft az egy főre jutó kalkulált összeg. A központi
költségvetésből kapott támogatások kötött felhasználásúak lesznek. Mindennel
tételesen el kell majd számolni, ez nagy feladatot fog jelenteni.
Hat hónap a határidő az adósság konszolidációra és jó lenne, ha ez február 28-ig
lezajlana, mert akkor a március végén esedékes tőke- és kamattörlesztéseknél már
kedvezőbb pozícióban lenne az önkormányzat.
A költségvetési tervezetet december 10-ig talán elfogadja a parlament és utána a januári
közgyűlésre az önkormányzatnak költségvetési tervet kell készítenie.
Csákvári Antal
A kormány elvárása az, hogy még racionálisabban, rendszerezettebben, átláthatóbban
és takarékosabban működjenek az önkormányzatok és állami vállalatok. Ezek a
feltételek szükségesek ahhoz, hogy a költségvetést és azt a hiánycélt, amit a kormány
kitűzött lehessen tartani. 2002. évben 8000 milliárd Ft adóssága volt az országnak,
2010-ben 21 600 milliárd Ft körül volt. Ez nagyon sok és csökkenteni kell.
A koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a legfontosabb az, hogy továbbra se
legyen működési hiány és ne kelljen működésre hitelt felvenni. A jegyzői hatáskörből
jövő évtől kezdődően sok minden elkerül, így bizonyos témákat a bizottság sem fog
tárgyalni már. A koncepciót jónak találta.
Az adóemelés is szerepel az anyagban. Az idegenforgalmi adó 400 Ft-ról 430 Ft-ra
emelkedik, de ez még mindig nem éri el a törvényi maximumot. Eger nem tartozik a
legnagyobb adókat kivető önkormányzatok közé.
Bodnár Gábor
Kérdése volt, hogy az Intézményfenntartó Mikrotársulásokkal kapcsolatban mire lehet
számítani?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Megszűnik a mikrotársulás, de a gyerekek maradnak az intézményben.

Bodnár Gábor
Andornaktályán felmérést készít a polgármesteri hivatal arról, hogy az ottani szülők,
hogyan képzelik el a gyerekeik jövőjét. Visszaviszik őket az andornaktályai iskolába
vagy maradnak a Hunyadiban. Ez bizonytalanságot teremt.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A tankerültek majd kezelik ezt. Év végéig ez már nem változik. A jogszabály e
tekintetben megengedő, mert ha pár szülő helyben szeretné iskolába járatni a gyerekét,
akkor működtetni kell iskolát.
Merczel Éva
Ezeket a döntéseket majd a tankerület hozza meg. Az átadás-átvételi törvénnyel
kapcsolatban olyan módosító javaslat is van, amely arról szól, hogy a települési
önkormányzat a bejáró gyerek után a lakóhely szerinti önkormányzattól támogatást
kérhet a költségeihez. A 3000 fő alatti településeknek nem teszi kötelezővé az iskola
fenntartást, egyértelműen állami feladat.
Nagy Árpád
A múzeumok szervezete is átszervezésre kerül. Kérdése volt, hogy a sportmúzeumot ez
az átszervezés bármilyen szempontból érinti-e?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A múzeumok vonatkozásában is gondolkoznak struktúraváltáson, a végleges
álláspontot majd a közgyűlés fogja eldönteni.
Bognár Ignác
Az anyagban szerepel az, hogy a tömegközlekedés központi támogatása megszűnik
vagy rendkívül lecsökken, ez súlyosan érinthet mindenkit, mi lehet erre a megoldás?
A koncepcióban az is szerepel, hogy az iskolák működtetéséhez a helyi adókat és
tartalékokat is fel kell élni és a nyugdíjas foglakoztatást felül kell vizsgálni. Az
idegenforgalmi adó kapcsán elmondta, hogy szeretne mentességet kérni azoknak, akik
valamilyen sporteseményre érkeznek a városba. Így talán még szívesebben jönnének
Egerbe.
Szerepel az is az anyagban, hogy a veszteséges vállalkozásokat nyereségessé kell tenni
vagy meg kell szüntetni. Az Agria Humán ilyen vállalkozás és más fontos feladatoktól
vonja el a pénzt.
Csákvári Antal
Az Agria Humán valóban veszteséges vállalkozás, de ott megváltozott
munkaképességűek dolgoznak, akik nem tudnak máshová dolgozni menni. Fontos
ezeknek az embereknek a foglakoztatása. Az Iskola útra fognak költözni a volt 12-es
iskola helyére és pár év alatt kitermelhetik az adósságot, talán új munkahelyeket is
teremt.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Új törvény lesz a rehabos cégekre vonatkozóan, amely jóval kedvezőbb lesz, mint az
eddigiek és ez kedvezően befolyásolhatja a működést. Négy-ötszáz embert utcára tenni

nagy felelőtlenség lenne. Most jó irányba haladnak dolgok, egy svájci céggel fognak
együttműködni, akik hosszútávon gondolkodnak.
Csákvári Antal
Sajnos 2007-től egy törvénymódosítás miatt az Agria Humán kiesett abból a körből,
akik nagyobb támogatáshoz juthattak volna. A kormány most ezzel a rendelettel
bizonyítja, hogy szociálisan érzékeny és támogatják ezeket az embereket is.
Nem tartotta jó ötletnek az idegenforgalmi adó elengedését az Egerbe érkező sportolók
számára. Ez jelentősen növelné az adminisztrációs és ellenőrzési munkákat. A
bevételekre szüksége van az önkormányzatnak. Szívesen rendeznek Egerben
versenyeket és a sportolók is szívesen jönnek. Az idegenforgalmi adó nem lehet
visszatartó erő.
A tömegközlekedés támogatásának változása érintheti az egri helyi járatokat is, de
még nem lehet tudni, hogy mennyivel változik jövőre.
A nyugdíjas munkavállalókkal kapcsolatban elmondta Bognár Ignácnak azt, hogy mint
képviselőnek lehetősége van arra, hogy a jegyzőtől vagy a szakirodáktól információkat
kérjen a nyugdíjas dolgozók létszámáról.
Bognár Ignác
Az oktatási intézményekben foglalkoztatnak nyugdíjasokat nagyobb létszámban.
Csákvári Antal
Az intézményvezetők biztosan alá tudják támasztani, hogy szakmailag miért
alkalmazzák őket, lehet nincs helyettük senki más.
Merczel Éva
Főleg a természettudományos szakos kollégák pótlása a nehéz.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A tömegközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a központosított támogatások
között nem szerepel ilyen típusú támogatás sem a fővárosnak, sem a vidéki
településeknek. Valószínűleg valamilyen más struktúrában fogják támogatni a cégeket.
Csákvári Antal
A 7. melléklet 29. oldalán elírás van, kérte, hogy ez kerüljön javításra.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat Közgyűlés elé
történő terjesztését.
169/2012. (XI. 20.) HEB döntés
A bizottság támogatja Eger Város 2013. évi koncepciójára készült javaslat közgyűlés elé
terjesztését és az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott 2013. évi
költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő
irányelveket határozza meg a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásához:
1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési bevételeket és
kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Mötv. előírása szerint nem
tervezhető.
Felelős:

Polgármester és a Jegyző

Határidő: folyamatos

2. Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten
kezelendő az adóbevételek és a vagyonértékesítés előirányzatának körültekintő, a
gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása.
Felelős:

Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja
3. A fejlesztési hitelfelvétel minimalizálására kell törekedni. Egyes fejlesztési célú
kötelezettségek esetében későbbi évekre történő átütemezések történhetnek. A
hitelfelvétel további évek költségvetésére gyakorolt hatását a futamidő végéig jogszabályi kötelezés alapján - be kell mutatni.
Felelős:

Polgármester, Gazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4. A 2013. év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének
megvalósítása.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5. A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok forrásának ismeretében kell a
fejlesztéseket rangsorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az EU pályázatok
által biztosított fejlesztések előkészítésére, a finanszírozás forrásainak még a
közbeszerzési pályázat kiírását megelőző megteremtésére.

Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6. Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell összeállítani a
terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A kulturális intézményeknél
programköltségvetéseket is készíteni kell. Új feladat a Dobó István Vármúzeum
költségvetésének összeállítása.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

7. Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására,
valamint készüljenek felmérések a 2013. évi költségvetés összeállítása érdekében.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4. Javaslat Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Csákvári Antal
Elmondta, hogy az Egri Városi Sportiskola igazgatójával beszélt a mai napon, akinek
jelezte, hogy az önkormányzat felé készítsen egy intézkedési tervet december 10-ig
arról, hogy a bevételek teljesülnek-e. Az igazgató úr azt mondta, hogy a bevételek
biztosan meg lesznek december végére. Ez a 6,8 millió Ft egy kölcsön, amit majd vissza
fog adni. Sok bevétele nem realizálódott még az iskolának, amit az elkövetkező
hetekben fog majd megkapni. A teniszpályával kapcsolatban is van egy 4 millió Ft-os
kintlévősége.
Kérdése volt, hogy valóban szükséges-e az intézkedési terv elkészítése?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az intézkedési tervben lehet konkretizálni, hogy melyik bevételnek mi a várható
időpontja.
Merczel Éva
A folyamatok nyomon követése szempontjából mindenképpen látni kell, hogy a
bevételek milyen ütemben fognak realizálódni. Javasolta, hogy az intézkedési terv
maradjon a határozati javaslatban.

Bognár Ignác
A Gárdonyi Géza Színháznál 446 e Ft késedelmi kamat van. A Városi Sportiskola
kintlévőségeinek beszedésénél miért nincs késedelmi kamat?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Örömmel venné azt, ha legalább a teniszpálya 4 millió Ft-ját megkapnák.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy a színháznál, akkor miért kell késedelmi kamatot fizetni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A színház esetében a megyei fenntartásból maradt ez. Ügyvédi felszólítások érkeznek
és ezt is rendezni kell. Az önkormányzat a saját intézményeinél nem nagyon fogadja el
a késedelmi kamatot, ha fizet, akkor a saját költségvetéséből fizessen, nem adnak rá
pótelőirányzatot.
Bognár Ignác
Nem lehet olyan szerződést kötni, amely tartalmazza a késedelmi kamat lehetőségét a
későbbiekben?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Természetesen lehet ilyen szerződést kötni.
Bognár Ignác
A közeljövőben ezzel már ki lehetne egészíteni a szerződést.
Bodnár Gábor
A TAO feltöltés csak év végén esedékes. Kérdése volt, hogy mennyire az év végén? A
Hunyadiban is heti 2 órában bérelnek termet testnevelő klubok, akik nem tudják
fizetni a bérleti díjat, mert nem kapták meg a TAO-t.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
December 20-a után lehet erre számítani, mert addig kell eldönteni a cégeknek, hogy a
társasági adóba töltenek-e fel vagy megcímkézik a társasági adó előlegüket és
meghatározott feladathoz adják.
Vannak olyan cégek, akik előszerződést kötnek ezekre a társasági szerződésekre, tehát
vállalják, hogy a társasági adójukból x összeget egy bizonyos intézménynek fognak
adni. Készülnek erről előzetes szerződés tervezetek. Azt meg lehet kérdezni a
sportegyesületektől, hogy vannak-e nekik ilyen előzetes ígéreteik szerződéses
formában.
Csákvári Antal
Erre a helyzetre igazgató úrnak vagy a hasonló helyzetben lévő intézményvezetőknek
nincs rálátása és a sportegyesületek valószínűleg barátságtalan lépésnek tartanák azt,
hogy be kell mutatni az előszerződést.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak a határozati
javaslatokról.

A Bizottság 7 igen szavazattal,
javaslatokban foglaltakat.
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A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a Szivárvány
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 19. alcímszám) történjen meg a felújítási kiadások
kiemelt előirányzatának növelése 221 E Ft értékben a beruházási kiadások 209 E Ftos és a dologi kiadások 12 E Ft-os egyidejű csökkentésével.
2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Városi Nevelési
Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 20.
alcímszám) a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának növelését és a dologi
kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését 313 E Ft értékben.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I.
fejezet 1. címszám 22. alcímszám) történjen meg az intézményi működési bevételek
kiemelt előirányzatának és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 8.965 E Ft-os
emelése.
Felelős:

Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza
Színháznál (I. fejezet 1. címszám 23. alcímszám) az adósságrendezési eljárással
összefüggő késedelmi kamat, kiegyenlítése miatt - a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának növelését 446 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.

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az Egri Városi Sportiskolánál (I.
fejezet 1. címszám 14. alcímszám) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának
5.354 E Ft értékű és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.446 E Ft-os emelését, az V/24 címszám 5.000 E Ft-os és az V/32 címszám 1.800 E

Ft –os egyidejű csökkentésével. A bevételi előirányzat teljesítése esetén a
Polgármester a jelenlegi pótelőirányzat visszavonásáról rendelkezik.
Felelős:

Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Városi Sportiskola
vezetője intézkedési tervet készítsen a bevételek mielőbbi beszedésére.
Felelős:

Kovács Géza Igazgató

Határidő:

2012. december 10.

5. Előterjesztés egyes költségvetési intézmények alapító okiratának
módosítására.
Csákvári Antal
Ezeket a módosításokat a Köznevelési törvény módosítása miatt kell megtenni.
16 határozati javaslat szerepel az anyagban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A határozati javaslatokról egyszerre szavaznak.
A Bizottság 7 igen szavazattal,
javaslatokban foglaltakat.
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A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
1)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Benedek
Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal,
egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító
Okirat aláírására a 2. melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító
Okirat aláírására a 3. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.
2)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Ney
Ferenc Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal,
egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító
Okirat aláírására a 5. melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító
Okirat aláírására a 6. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

3)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a
Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei
hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a
Módosító Okirat aláírására a 8. melléklet szerint tartalommal, valamint az
Alapító Okirat aláírására a 9. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

4)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Balassi
Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító Okiratának
módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 11.
melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 12.
melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

5)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei
hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a
Módosító Okirat aláírására a 14. melléklet szerint tartalommal, valamint az
Alapító Okirat aláírására a 15. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

6)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Kemény
Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 2012.
december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 17. melléklet szerint
tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 18. melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

7)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Lenkey
János Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei
hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a
Módosító Okirat aláírására a 20. melléklet szerint tartalommal, valamint az
Alapító Okirat aláírására a 21. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

8)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó
István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei
hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a
Módosító Okirat aláírására a 23. melléklet szerint tartalommal, valamint az

Alapító Okirat aláírására a 24. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.
9)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2012.
december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 26. melléklet szerint
tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 27. melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

10)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának
módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 29.
melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 30.
melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

11)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának
módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 32.
melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 33.
melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.
12)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Egri
Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal,
egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító
Okirat aláírására a 35. melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító
Okirat aláírására a 36. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

13)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Kossuth
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának
módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 38.
melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 39.
melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

14)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Farkas
Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását
2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 41. melléklet szerint
tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 42. melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.
15)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi
Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának
módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 44.
melléklet szerint tartalommal, valamint az Alapító Okirat aláírására a 45.
melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

16)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Egri
Városi Sportiskola Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei
hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a
Módosító Okirat aláírására a 47. melléklet szerint tartalommal, valamint az
Alapító Okirat aláírására a 48. melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. december 1.

6. Előterjesztés a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola létszámkeret
bővítéséről.
Csákvári Antal
Ostoros község önkormányzata az októberi közgyűlésén ezt jóváhagyta. Plusz egy fő
pedagógusra lenne szükség az általános iskolában.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A Bizottság 7 igen szavazattal,
javaslatokban foglaltakat.

egyhangúlag

támogatta

a

határozati

172/2012. (XI. 20.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozatok elfogadását:
Határozati javaslat
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi 1 fő pedagógus létszámkeret
fejlesztést a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Árpád Fejedelem
Tagiskolájában 2012. december 1-i hatállyal.
Felelős:

Határidő:
2.

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

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 Eger Megyei
Jogú Város 2012. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.)
számú önkormányzati rendelet negyedik negyedévi módosításakor az alábbi
létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az érintett iskola, mind
pedig az önkormányzat összesített létszámadataiban.

Az intézmény megnevezése

A 2012. 09.30.-i
létszámkeret a
5/2012. (II. 24.) sz.
önkormányzati
rendelet 4. sz.
melléklete alapján
fő

1.

Kemény Ferenc Sportiskola
és Általános Iskola
Árpád Fejedelem Tagiskola

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

15,70

A változást
követő
létszámker
et

fő
+1

16,70

Kemény Ferenc
Sportiskola és Általános
Iskola összesen
Önkormányzati
létszámkeret
mindösszesen:

Felelős:

Határidő:

3.

81,70

+1

82,70

2200,84

+1

2201,84

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2013. január 28.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett iskola igazgatóját, hogy
tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Kékesi László
Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola
2012. november 30.”

k. m. f.

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

