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Habis László
Tisztelettel köszönti a rendkívüli közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat.
Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 16 fő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmányunk 23.§ (1) bekezdése szerint:
A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger
város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés
időkorlát nélkül biztosítsa.
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be
1./

Előterjesztés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingatlan
használatba-adásáról”

valamint

2
2./

„Előterjesztés az EVAT Zrt. alaptőke emeléséről”

címmel.
Kéri szavazzanak a sürgősségi indítványok napirendi pontként való tárgyalásáról.
Szavazás:

11 igen és 4 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

Alapokmányuk 23.§ (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10
percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az
előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott
hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa.
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?
A 8. számú napirendi pont tárgyalását nyílt ülésre javasolja, bár a fedlapon az anyag
zárt ülésen való tárgyalását jelöli.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.§ (4) alapján javasolja a 9, 10; és 11-es
számú napirendek zárt ülésen való tárgyalását.
Kéri, szavazzanak a 9; 10 és 11-es számú napirendek zárt ülésen való tárgyalásáról.
Szavazás:

14 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

729/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 9; 10 és 11-es számú napirendek zárt
ülésen történő tárgyalását, mivel vagyoni ügyekről van szó és nyílt ülésen való
tárgyalásuk személyi és üzleti érdekeket sértene.

Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatát.
Szavazás:

13 igen és 2 tartózkodás mellett, a napirendek elfogadásra kerültek.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.

Rázsi Botond

Előterjesztések:
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1./

Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum átvételéről
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Benedek István
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője
Berecz Mátyás szakmai megbízott igazgató
Dobó István Vármúzeum

Habis László
Egy jelentős várospolitikai döntés előtt állnak. A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (1 és 2)
bekezdései alapján a megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális örökség
védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő
biztosítása, melynek ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város gondoskodik.
A törvény meghatározza ezen intézmények szakmai módszertani szerepét, illetve
feladatává szabja a kulturális javak gyűjtését, a gyűjtemények fenntartását, gondozását,
közkinccsé tételét, az információkkal kapcsolatos tennivalókat.
Szakemberek véleménye szerint eddig „külön életet élt” a vár, mint épület, a múzeum,
mint intézmény és külön életet élt maga a város. Az a stratégiai c0él, hogy ezek
egymást erősítsék és valódi értékké formálják.
A közgyűlés hozzájárulása alapján magának a fenntartással kapcsolatos aláíráshoz a
felhatalmazást megkapja, azzal a feladatok még nem fejeződnek be, hiszen még egy sor
döntés szükségeltetik a várat érintő nagyprojekt kérdésében, a vagyonkezelés, a vár
állagának megóvása és azzal kapcsolatos állami szerepvállalás tisztázása ügyében.
Meg kívánja említeni azt is, hogy nem a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal
van vitájuk, de mégis vannak függő kérdések, amelyet úgy próbáltak rendezni, hogy
egy záradékkal tervezik ellátni a megállapodás. A záradékot szeretnék, ha a Heves
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Miniszterei is aláírnák, mert szeretnék „tiszta lappal” átvenni az
intézményt. A tárgyalásokról, egyeztetésekről folyamatosan beszámol a közgyűlésnek.
Kéri a határozati javaslatok támogatását.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság is, a Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság is, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is
egyhangúan támogatta a határozati javaslatokat.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
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Berecz Mátyás
Annyival kívánja kiegészíteni a Polgármester úr által elmondottakat, hogy a
Vármúzeum adósságállományának jó része rendeződött.
Az utóbbi időben nem volt túl jó híre az intézménynek, de mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a jövőbeli kapcsolat, kölcsönös bizalomra és a szakmaiságra épüljön.
Gál Judit
Úgy gondolja, az egy történelmi pillanat, hogy a vár a város kezébe kerül. Már a
kulturális koncepció kapcsán is elmondta, hogy Eger kulturális életében nagyon fontos
szerepet fog játszani a vár és bízik abban, hogy - mint az ország leglátogatottabb vára
és leglátogatottabb múzeuma - majd ezt az idelátogató turisták és a város lakossága is
érezni fogja.
Habis László
A költségvetési törvény értelmében a kötelező állami feladatok ellátására jövő évben
170,8 millió költségvetési támogatásban részesül a fenntartó önkormányzat, illetve
maga a múzeumi szervezet.
A köszönetet mond a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének, hogy az
elmúlt hetekben igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a 2012. évi
költségvetési hiányok rendeződjenek.
Rázsi Botond
Szavazhatnak-e egyben az 4 határozati javaslatról úgy, hogy azok a jegyzőkönyvben
külön határozati számot kapnak?
Igen.
Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.
évi CLII. törvény felhatalmazása alapján 2013. január 1. napjától átveszi a Dobó
István Vármúzeum és egri tagintézményei fenntartását.
A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti megállapodás tervezetét az alábbi záradékkal
fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:
A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvényben foglalt, a megyei hatókörű városi
múzeum 2013. január 1. napjával bekövetkező egyetemleges jogutódlásától el kíván
térni. Eger MJV Önkormányzata kijelenti, hogy magára nézve méltánytalannak tartja a
fenntartói jogok átvételét megelőzően keletkezett fizetési kötelezettségek átvállalását,
ezért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az ebből fakadó többletköltségek
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megfizetését
nem
vállalja,
ennek
rendezése
érdekében
az
illetékes
szakminisztériummal tárgyalásokat kezdeményez, különösen az alább felsorolt
esetekre vonatkozóan.
• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményt tartozásmentesen veszi
át, a 2012. december 31.-ig keletkező és fennálló – az intézmény és a jelenlegi
fenntartó által keletkeztetett - kötelezettségállományt, valamint annak
pótlékokkal, kamatokkal növelt összegének megfizetése terheit új fenntartóként
nem vállalja át,
• Az Egri Törvényszék előtt P.20.407/2011 számon folyamatban lévő perből fakadó
követeléseket, perköltséget, ügyvédi díjat és készkiadásokat Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata nem vállalja át.
• A Tinódi u. 28. szám alatti raktár ingatlan szakszerűtlen rovarmentesítéséből
származó restaurálás és kármentesítés fedezetét, valamint az esemény kapcsán
folyamatban lévő vagy a jövőben keletkező egészségkárosodásból származó
igények, perek anyagi terheit Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata új
fenntartóként nem vállalja át,
• A 2012. november 27.-én történt vezetőváltás miatti munkajogi igényekből
fakadó bármilyen nemű költséget Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata új
fenntartóként nem vállalja át.
A Közgyűlés a Dobó István Vármúzeum pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat jelöli ki.
A Közgyűlés 2013. január 1-i hatállyal elfogadja a Dobó István Vármúzeum Alapító
Okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat (3.
melléklet) és az Alapító Okirat (2. melléklet) aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 15.

3. melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet IX.-09/30/312/2012. okiratszámon kiadott Alapító Okirata az alábbiak szerint
módosul:
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról
kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a és az 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 45. §.
(2) bekezdése alapján a Dobó István Vármúzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát –a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményével – az alábbiak szerint adom ki:
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 1.1. pontjában a költségvetési szerv neve, nevének
rövidítése, idegen nyelvű elnevezése az alábbiak szerint módosul:
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1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

Neve:
Dobó István Vármúzeum
Nevének rövidítése:
Dobó István Vármúzeum
Idegennyelvű elnevezése:
Angol nyelven:
István Dobó Castle Museum

A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 1.2. pontjában a költségvetési szerv telephelyeinek neve
és címe az alábbiak szerint módosul:
1.2.
1.2.1.

Telephelyeinek neve és címe:
Tagintézményei:
1.3.1. 1.
1.3.1. 2.
1.3.1. 3.

Gárdonyi Géza Emlékház
3300 Eger, Gárdonyi u. 28.
Heves Megyei Palócok Népművészete Kiállítóhely
3300 Eger, Dobó utca 12.
Telekessy Patikatörténeti Kiállítás
3300 Eger, Széchenyi u. 14.

1.3.2.Múzeumi raktárak:
1.3.2.1.

Raktár
3300 Eger, Tinódi u. 28.
Raktár
3300 Eger, Baktai u.38.

1.3.2.2.
1.3.3. Egyéb szolgálati helyek:
1.3.3.1.
1.3.3.2.

Várvédő-sáv
3300 Eger, Dobó u. 20.
Várvédő terület
3300 Eger, Servita u. 2.

A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 2. pontjában a költségvetési szerv közfeladata az
alábbiak szerint módosul:
2. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
37/A. §, a 42. § (2) bekezdése, a 45. § (1) bekezdése, 45/A. § (2) bekezdése alapján gondoskodik a kulturális
javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről, a restaurálásáról,
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásról.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. §. (2) bekezdése alapján területileg illetékes
múzeumként régészeti feltárást végez.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 3.1. pontjában a költségvetési szerv alaptevékenysége
az alábbiak szerint módosul:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1. Eger Megyei Jogú Város és Heves Megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében:
•
•
•
•
•
•
•

a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja,
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás
folyamatához,
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti
az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
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3.1.2.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:
•
•
•

3.1.3

gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
tudományos feldolgozása és publikálása,
hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése,
közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak
digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:
•
•

vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
− végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti
szaktevékenységeket,
− vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
− a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális
örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
− részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen
meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő
elhelyezésében,
− szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
− gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében,
− részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támogatásában,
− muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként működik.

3.1.4.

A kulturális javakhoz való hozzáférés feltételeit a működési engedélyében meghatározott szakmai
besorolásnak megfelelő követelményszint szerint biztosítja.

3.1.5.

Feladatai ellátásában együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a kulturális örökség
más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a
közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás,
valamint a szakképzés intézményeivel.

A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 3.2. pontjában a költségvetési szerv
alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbiak szerint módosul:
3.2.

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
910201
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203
Múzeumi kiállítási tevékenység
910204
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
855935
Szakmai továbbképzések
581100
Könyvkiadás
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
842151
Nemzetközi tudományos együttműködés
842153
Nemzetközi kulturális együttműködés
842160
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
470009
Egyéb kiskereskedelem
855937
M.ns. egyéb felnőttoktatás
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 4. pontjában a költségvetési szerv illetékességi,
működési köre az alábbiak szerint módosul:
4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Eger Megyei Jogú Város és Heves megye közigazgatási területe

8
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 5. pontjában az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és
székhelye az alábbiak szerint módosul:
5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 6. pontjában a költségvetési szerv irányítása és
fenntartása az alábbiak szerint módosul:
6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
6.1.

Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

6.2.

Fenntartó szerv neve:
Fenntartó szerv székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 7. pontjában a költségvetési szerv gazdasági besorolása
az alábbiak szerint módosul:
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi gazdasági feladatainak ellátására
Fenntartó a szintén fenntartásában lévő, gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és
gazdálkodó gazdálkodási besorolású Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat (3300 Eger, Kossuth L.
u. 16.) jelöli ki.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 8. pontjában a költségvetési szerv szakmai besorolása
az alábbiak szerint módosul:
8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 9. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje az alábbiak szerint módosul:
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a Kult. tv., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992.(XI.20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján kerül kiválasztásra.
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat
kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja
felett a munkáltatói jogokat. A Kult. tv. 45 § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum
vezetőjének megbízásához, és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése
szükséges.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának 10. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak
foglalkoztatási jogviszonya az alábbiak szerint módosul:
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak jogviszonyára a Kjtv. és a Vhr.
rendelkezései az irányadóak.
Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka
törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okirata kiegészítésre kerül a 11. pontban a költségvetési szerv
vagyon feletti rendelkezési jogaival az alábbiak szerint:
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11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosítűsűról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján a megyei hatókörű városi múzeum
vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak.
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, cseréjére a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
Törvény alapján kerülhet sor.
Közfeladat átadás és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A Kormány a megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről szóló 1543/2012. (XII.
4.) Korm. határozata értelmében Mátra Múzeum (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 40.) 2012. december 30. napjától
a Magyar Természettudományi Múzeum fenntartásában, annak tagintézményeként működik tovább.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése értelmében Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) feladatait 2013. január 1. napjától a Hatvan Város Önkormányzata
által fenntartott muzeális intézmény látja el.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése értelmében a parádi Palóc Ház (3240 Parád,
Sziget u. 10.) fenntartását 2013. január 1. napjától Parád Község Önkormányzata a Dobó István Vármúzeummal
kötött szerződés útján látja el.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése értelmében Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény
(3360 Heves, Hősök tere 12.) fenntartását 2013. január 1. napjától Heves Város Önkormányzata által alapított
kulturális intézmény tagintézményeként látja el.
A Buttler Ház (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.) kiállítóhely megszűnik, a kiállításon bemutatott kulturális javak
2013. január 1. napjától a Dobó István Vármúzeum gyűjteményében kerülnek elhelyezésre.
Záradék:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Kult. tv. 45. § (2) bekezdése alapján – …………számú
közgyűlési határozatával, 2013. január 1-jei hatállyal módosította a 2012. július 12-én kelt IX09/30/312/2012. sz. a Heves Megyei Múzeumi Szervezet számára jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító
Okiratot.
Eger, 2012. december …
Habis László
Eger Megyei Jogú Város polgármestere
PH.

2. melléklet
Okiratszám: IX.-09/30/312/2012.

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról
kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a és az 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 45. §.
(2) bekezdése alapján a Dobó István Vármúzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményével – az alábbiak szerint adom ki:
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2. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen nyelvű elnevezése, székhelye, telephelyeinek neve és
címe:
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Neve:
Dobó István Vármúzeum
Nevének rövidítése:
Dobó István Vármúzeum
Idegennyelvű elnevezése:
Angol nyelven:
István Dobó Castle Museum

2.2.

Székhelye:

2.3.
2.3.1.

Telephelyeinek neve és címe:
Tagintézményei:
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.

3300 Eger, Vár u. 1.

Gárdonyi Géza Emlékház
3300 Eger, Gárdonyi u. 28.
Heves Megyei Palócok Népművészete Kiállítóhely
3300 Eger, Dobó utca 12.
Telekessy Patikatörténeti Kiállítás
3300 Eger, Széchenyi u. 14.

1.3.2.Múzeumi raktárak:
1.3.2.1.
1.3.2.2.

Raktár
3300 Eger, Tinódi u. 28.
Raktár
3300 Eger, Baktai u.38.

1.3.3. Egyéb szolgálati helyek:
1.3.3.1.
1.3.3.2.

Várvédő-sáv
3300 Eger, Dobó u. 20.
Várvédő terület
3300 Eger, Servita u. 2.

2. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
37/A. §, a 42. § (2) bekezdése, a 45. § (1) bekezdése, 45/A. § (2) bekezdése alapján gondoskodik a kulturális
javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről, a restaurálásáról,
tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásról.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. §. (2) bekezdése alapján területileg illetékes
múzeumként régészeti feltárást végez.
3. A költségvetési szerv tevékenységei:
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
3.1.1. Eger Megyei Jogú Város és Heves Megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében:
•
•
•
•
•
•
•
3.1.2.

a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja,
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás
folyamatához,
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti
az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:
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•
•
•

3.1.3

gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
tudományos feldolgozása és publikálása,
hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése,
közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak
digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:
•
•

vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
− végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti
szaktevékenységeket,
− vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
− a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális
örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
− részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen
meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő
elhelyezésében,
− szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
− gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében,
− részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támogatásában,
− muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként működik.

3.1.4.

A kulturális javakhoz való hozzáférés feltételeit a működési engedélyében meghatározott szakmai
besorolásnak megfelelő követelményszint szerint biztosítja.

3.1.5.

Feladatai ellátásában együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a kulturális örökség
más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a
közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás,
valamint a szakképzés intézményeivel.

3.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
910201
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203
Múzeumi kiállítási tevékenység
910204
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
855935
Szakmai továbbképzések
581100
Könyvkiadás
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
842151
Nemzetközi tudományos együttműködés
842153
Nemzetközi kulturális együttműködés
842160
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
470009
Egyéb kiskereskedelem
855937
M.ns. egyéb felnőttoktatás
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
910200
Múzeumi tevékenység
3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Eger Megyei Jogú Város és Heves megye közigazgatási területe
5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:
6.1.

Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

6.3.2.

Fenntartó szerv neve:
Fenntartó szerv székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi gazdasági feladatainak ellátására
Fenntartó a szintén fenntartásában lévő, gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és
gazdálkodó gazdálkodási besorolású Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat (3300 Eger, Kossuth L.
u. 16.) jelöli ki.
8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a Kult. tv., a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992.(XI.20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján kerül kiválasztásra.
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat
kiírásával, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja
felett a munkáltatói jogokat. A Kult. tv. 45 § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum
vezetőjének megbízásához, és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése
szükséges.
10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak jogviszonyára a Kjtv. és a Vhr.
rendelkezései az irányadóak.
Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka
törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.
11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosítűsűról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján a megyei hatókörű városi múzeum
vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak.
Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, cseréjére a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
Törvény alapján kerülhet sor.
Záradék:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Kult. tv. 45. § (2) bekezdése alapján – …………számú
közgyűlési határozatával módosítja a 2012. július 12-én kelt IX-09/30/312/2012. sz. a Heves Megyei
Múzeumi Szervezet számára jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.
Eger, 2012. december …
Habis László
Eger Megyei Jogú Város polgármestere
PH.
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731/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tárgyalást kezdeményez a
Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal az egri Vár turisztikai attrakciós
pályázatának projektgazdájával, a beruházás jövőbeli lebonyolításával kapcsolatban. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és a
megállapodás aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2013. január 31.

732/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Heves Megyei
Intézményfenntartó Központot, hogy az általa a Vár helységeire kötött bérleti
szerződések másolati példányát bocsássa Eger MJV Önkormányzata rendelkezésére.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 31.

733/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Heves Megyei
Intézményfenntartó Központot, hogy a Dobó István Vármúzeum átadás-átvételei
megállapodása IV.2 valamint IV.3 pontjában foglalt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-vel a tulajdonosváltozás kapcsán kötendő külön megállapodás mielőbbi megkötése
érdekében közösen járjanak el, ennek kapcsán együttesen kérelmezzék, hogy az MNV
Zrt engedélyezzen betekintést a korábbiakban kötött vagyonkezelői szerződésekbe.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 31.

Rázsi Botond
Dr. Kovács Luca jegyző asszony ügyrendi kérdésben kér szót.
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Dr. Kovács Luca

ügyrendi kérdésben

Jelzi, hogy van 5. határozati javaslat is. Kéri szavazzanak arról is.
Rázsi Botond
Szavazást kér az 5. határozati javaslatról.

Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

734/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) b) pontja alapján, megbízza
Berecz Mátyás jelenlegi megbízott igazgatót a Dobó István Vármúzeum igazgatói
feladatainak ellátásával 2013. január 1. napjától az igazgatói állásra kiírandó pályázat
eredményes lezárásáig. A Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a megbízással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

2./

Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2013. január 1.

Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító
Okiratának módosításáról ( minősített szavazattöbbség )

Előadó:

Habis László
polgármester

Megívott:

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató

Habis László
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár egyike a sajátos helyzetben lévő megyei
könyvtári intézményeknek, hiszen rajta kívül még két megyében áll fönt az a helyzet,
hogy a város fenntartásában működött a megyei könyvtár. Ennek oka az volt, hogy
nehezen akarták „elengedni ennek az intézménynek a kezét”. Egyrészt a fenntartó
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gesztor önkormányzat és az intézmény közötti nagyon stabil munkakapcsolat okán,
másrészt a szakmai eredmények kapcsán, amelyeket ez az intézmény az elmúlt
években felmutatott. Szerepe volt a törvényi változásban annak is, hogy
Miniszterelnök úr ez év februárjában személyesen is fölkereste az intézményt és
meggyőződött arról, hogy egy megyei jogú város fenntartásában egy ilyen
intézménynek „jó helye van”. Hozzátartozik az elmúlt év történéseihez, hogy kaptak
korábban ígéretet arra vonatkozóan, hogy a kieső megyei támogatást az állam egy
külön kasszából rendezni fogja, de ez „eléggé küzdelmesre” sikeredett. Pár nappal
korábban sikerült oly mértékig rendezni ezt az ügyet, hogy immár 71 millió forint
kiegészítő állami támogatást kaptak, amely csaknem megegyezik a korábbi megyei
támogatási összeggel. Ezáltal az intézmény ez évi működési feltételei rendben vannak.
Örömteli dolog az, hogy a 2013. évben a költségvetésből az állami támogatás
meghaladja majd a 132 millió forintot.
A javaslat arról szól, hogy ez az intézmény lássa el a gazdasági szervezeti feladatokat a
múzeum tekintetében is. Fontos, a nyilvánosság tudja azt, hogy a két intézmény
szakmai és gazdálkodási szempontjából teljesen önálló. A félreértések elkerülése
érdekében hangsúlyozza, hogy csak az adminisztrációs feladatok valósulnak meg egy
szervezetben, mely egy hatékonysági, racionalizálási döntés és fel sem merült az, hogy
egyik intézmény a másik intézmény pénzét használná.
A megyei szintű feladatellátás itt is érvényesül majd, a korábbi kistérségi szint és egyéb
feladatellátással szemben egyedi megállapodások köttetnek, melyen az intézmény
intenzíven dolgozik. A három szakmailag érintett bizottság egyhangúan támogatta az
előterjesztést, kéri annak közgyűlési támogatását.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

735/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) b) pontja alapján biztosított
jogkörében - az előterjesztés 2. melléklete szerinti szöveggel - megállapítja és elfogadja
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár tulajdonváltozásra vonatkozó a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötendő szerződésének aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2013. január 1.
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BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÓ OKIRATA
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2012. február 24.-én kelt, 29/2012 (II.23) számú egységes
szerkezetű alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (6) bekezdése alapján – az államháztartásért, valamint a kultúráért felelős miniszter előzetes
egyetértésével – a következők szerint módosítom:

2.

7.

8.

9.

Az intézmény idegen neve az Alapító okirat 2. pontjában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Idegen neve:
Bródy Sándor Town and County Library
Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbira változik:
A költségvetési szerv szakmai, ágazati felügyelet gyakorlója:
Emberi Erőforrások minisztériuma
Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Működési köre:
Heves megye, illetve Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Az ODR-ről szóló Korm. rendelet 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország
területe.
Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbira változik:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Kult. tv. 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. §-a alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
közgyűjteményi feladatok ellátása és a megyei könyvtári feladatok ellátása.
A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR keretében működő
szolgáltató megyei könyvtár.
9.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása területén (Kult. tv. 55. § (1) bekezdése):
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
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Települési könyvtárként (Kult. tv. 65. § (2) bekezdése):
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
Megyei könyvtárként, a megye egész területére vonatkozóan (Kult. tv. 66. §-a):
e) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
f) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
g) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
h) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
i) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
j) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
k) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
l) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. § (3)
bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
m) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
n) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
o) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a
szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.
9.2.A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:

10.

581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749031 Módszertani szakirányítás
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató rendezése
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
9.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
9.4. Az intézmény szakmai besorolása:
megyei könyvtár
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Gazdálkodási besorolás
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11

Önállóan működő és
gazdálkodó
költségvetési szerv
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság besorolása: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
Fenntartó rendelkezése alapján ellátja az önállóan működő és gazdálkodó Dobó István
Vármúzeum (3300 Eger Vár u.1.) pénzügyi gazdasági feladatait, annak gazdaságági
szervezeteként működve.
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakra módosul:
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése
tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a
nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
Az intézmény igazgatóját Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bízza meg pályázat
útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv
gyakorolja.
A Kult. tv. 68. § (2) bekezdés alapján a megyei könyvtár igazgatójának megbízásához, illetve
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.
Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbira módosul:
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A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv szakalmazottainak és egyéb közalkalmazottainak foglalkoztatási
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbira módosul:

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
A Kult. tv 64. § (7) bekezdése alapján a megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító
vagyonnak.
A módosítások 2013. január 1. napjával lépnek hatályba.

Záradék:
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 893/2011 (XII. 29.) számú, valamit 29 /2012. (II. 23)
számú határozatokkal módosított alapító okiratának jelen módosítását Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a …./2012 (XII. 13.) számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá.
E g e r, 2012. december…..
…………………………………………………
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere
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BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30.
§ (1) bekezdése alapján a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68.
§ (3) bekezdésében előírt előzetes miniszteri egyetértéssel – az alábbiak szerint adom ki:
A költségvetési szerv
1. neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
2.

idegen neve: Bródy Sándor Town and County Library

3.

rövid neve:

Bródy Sándor Könyvtár

4.

székhelye:

3300 Eger, Kossuth Lajos út 16.

5.

telephelye neve és címe:
Gyermekkönyvtár
Eger, Bartók Béla tér 6.
Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
Eger, Kossuth Lajos út 18.
Jogi- és közigazgatási szakrészleg
Eger, Kossuth Lajos u. 9.
II. sz. fiókkönyvtár
Eger, Kovács Jakab u. 35.
III. sz. fiókkönyvtár
Eger, Kallómalom u. 88.
Alapítói jogok gyakorlója, fenntartó és irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, Dobó tér 2.

6.

7.

A költségvetési szerv szakmai, ágazati felügyelet gyakorlója:
Emberi Erőforrások minisztériuma

8. A költségvetési szerv működési köre:
Heves megye, illetve Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Az ODR-ről szóló Korm. rendelet 3. §-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében
Magyarország területe.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Kult. tv. 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. §-a alapján a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, közgyűjteményi feladatok ellátása és a megyei könyvtári feladatok ellátása.
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A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003.
(V.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az
ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár.
9.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása területén (Kult. tv. 55. § (1) bekezdése):
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
Települési könyvtárként (Kult. tv. 65. § (2) bekezdése):
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
Megyei könyvtárként, a megye egész területére vonatkozóan (Kult. tv. 66. §-a):
e) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
f) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
g) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
h) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
i) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
j) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
k) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
l) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. § (3)
bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári
szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
m) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
n) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
o) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a
szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.
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9.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend
szerinti besorolása:
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749031 Módszertani szakirányítás
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató rendezése
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
9.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
9.4. Az intézmény szakmai besorolása:
megyei könyvtár
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság besorolása: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Fenntartó rendelkezése alapján ellátja az önállóan működő és
gazdálkodó Dobó István Vármúzeum (3300 Eger Vár u.1.) pénzügyi gazdasági feladatait,
annak gazdaságági szervezeteként működve.
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a nyilvános pályázat útján kerül
kiválasztásra.
Az intézmény igazgatóját Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bízza meg
pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
irányító szerv gyakorolja.
A Kult. tv. 68. § (2) bekezdés alapján a megyei könyvtár igazgatójának megbízásához,
illetve visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.
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12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A költségvetési szerv szakalmazottainak és egyéb közalkalmazottainak foglalkoztatási
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási
jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
• az egri 6563 hrsz-on az állam tulajdonában álló épület (Eger, Kossuth L. u. 16.)
• Eger Megyei Jogú Város tulajdonában álló egri 927/2 hrsz-on lévő épület (Eger,
Kovács Jakab u. 35. )
• Bérlemények: Eger, Kossuth L. u. 18.
• Használatra kapott épületrészek: Eger, Kossuth L. u. 9., Bartók Béla tér 6.,
Kallómalom u. 88., Széchenyi utca 47.
14. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog:
A Kult. tv 64. § (7) bekezdése alapján a megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét
biztosító vagyonnak.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése a …./2012 (XII.13) számú közgyűlési
határozatával hagyta jóvá.
Eger, 2012.
Habis László
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr Kovács Luca
jegyző

Átadja a szór Polgármester úrnak.
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Habis László

3./

Előterjesztés szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak
módosításáról ( minősített szavazattöbbség )

Előadó:

Dr. Kovács Luca
jegyző

Dr. Kovács Luca
Az előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság és az Idősek Berva-völgyi
Otthona Alapító Okiratának a módosításáról tartalmaz rendelkezéseket. Egyrészt a
szakfeladat számok változása, névváltozás, illetve a kistérségi fenntartású intézmények
által ellátott feladat telepítése miatt szükséges az Alapító Okiratokat módosítani.
Időközben jogszabályi változás miatt javasolja, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság Alapító Okiratból kerüljön ki az alaptevékenységből – a 6.1.-nél – a
bölcsődei módszertani tevékenység, mivel 2013. január 01-től megszűnik a kijelölt
intézmények módszertani feladata.
Javasolja, hogy a Pikler Emmi helyett a Maria Montessori nevet vegye föl a Bölcsődei
Igazgatóság. Ennek indoka, hogy időközben megtudták, hogy a Pikler Emmi név
levédésének eljárása folyamatban van.
Kéri az Alapító Okiratokat a szóban elmondott módosításokkal elfogadni
szíveskedjenek.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazást kér a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Alapító Okiratának
módosításáról

Szavazás:

15 igen szavazattal, elfogadásra került.

736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóságnak a határozat mellékletét képező módosító okiratát és alapító okiratát
2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2012. december 31.
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MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bölcsődei
Igazgatóság 336/2011. (VI. 30.) számú határozatával kiadott Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.
Megnevezése:
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.
Telephelyei:
Montessori Bölcsőde Eger Arany János u. 20/a.
Dobó Katica Bölcsőde és Családi Napközi Eger Ifjúság u. 9.
Semmelweis Ignác Bölcsőde Eger Vizimolnár u. 1-3.
Cecey Éva Bölcsőde Eger Tittel P. u. 8.
Családok Átmeneti Otthona és Helyettes szülői Hálózat Eger Mocsáry u. 1.
Az alapító okirat 6.1. pontjából az alábbi szakfeladatot, és feladatot törli:
6.1
8891 TEÁOR Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül
856103 Korai fejlesztés, gondozás
Bölcsődei módszertani tevékenység
Az alapító okirat 6.1. pontjába az alábbi szakfeladatot felveszi:
6.1
8891 TEÁOR Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül
889102 Családi napközi (társulás útján)
Az alapító okirat új, 6.2 ponttal egészül ki:
6.2
8790 TEÁOR Egyéb bentlakásos ellátás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása (társulás útján)
879018 Gyermekek átmeneti Otthona
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (társulás útján)
Az alapító okirat 6.3. pontja első szakfeladata következők szerint módosul:
6.3
Vállalkozási tevékenysége:
470009 Egyéb kiskereskedelem
Az alapító okirat 7. pontja a következők szerint változik:
7.
Illetékességi, működési köre:
7.1
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe – bölcsődei ellátás
7.2
Heves Megye közigazgatási területe – családok átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat, családi napközi
Az alapító okirat 13. pontja a következővel egészül ki:
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13.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
6712 helyrajzi számú, Eger Mocsáry u. 1. (társulási tulajdon térítésmentes
használata, természetben megosztva)

Eger, 2012. december 13.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

ALAPÍTÓ OKIRAT
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet
(Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
6.1

A költségvetési szerv:
Megnevezése:
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Idegen neve:
Rövid neve:
Székhelye:
3300 Eger, Arany János u. 20/a.
Telephelyei:
Montessori Bölcsőde Eger Arany János u. 20/a.
Dobó Katica Bölcsőde és Családi Napközi Eger Ifjúság u. 9.
Semmelweis Ignác Bölcsőde Eger Vizimolnár u. 1-3.
Cecey Éva Bölcsőde Eger Tittel P. u. 8.
Családok Átmeneti Otthona és Helyettes szülői Hálózat Eger Mocsáry u. 1.
Alapításról szóló jogszabály:
Közfeladata
Gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény
Alaptevékenysége:
8891 TEÁOR Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi (társulás útján)
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6.2

6.3

7.
7.1
7.2
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

8790 TEÁOR Egyéb bentlakásos ellátás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása (társulás útján)
879018 Gyermekek átmeneti otthona
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (társulás útján)
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenysége:
470009 Egyéb kiskereskedelem
889109 Gyermekek napközbeli ellátásához kapcsoló egyéb szolgáltatások
855937 Felnőttoktatás – máshová nem sorolható egyéb oktatás
562920 Egyéb vendéglátás
Illetékességi, működési köre:
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe – bölcsődei ellátás
Heves Megye közigazgatási területe – családok átmeneti otthona, helyettes
szülői hálózat, családi napközi
Fenntartó, irányító szerv:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 2.
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.)
Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre
megbízott igazgató
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a Munka törvénykönyve 1992. évi XXII. törvény
a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény alapján
Alapító:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jogelődje, Eger Város Tanácsa
A feladatellátást szolgáló vagyon:
7462 helyrajzi számú, Eger Arany J. u. 20/a.
6353 helyrajzi számú, Eger Tittel P. u. 8.
8999/20 helyrajzi számú, Eger Ifjúság u. 9.
2015/18 helyrajzi számú, Eger Vízimolnár u. 1-3.
6712 helyrajzi számú, Eger Mocsáry u. 1. (társulási tulajdon térítésmentes
használata, természetben megosztva)
A vagyon feletti rendelkezés joga:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyon feletti jog gyakorlásáról szóló
hatályos rendelete szerint

Záradék:
A Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 2011. június 30-án kelt 336/2011. (VI. 30.) számú határozatával 2011.
augusztus 1-jei hatállyal hagyta jóvá.
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Záradék:
A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a __/2012. (XII. 13.) számú határozatával 2013. január 1jei hatállyal módosította.

Eger, 2012. december 13.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

Szavazást kér a Idősek Berva-völgyi Otthonának.

Szavazás:

16 igen szavazattal, elfogadásra került.

737/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthonának a határozat mellékletét képező módosító okiratát és alapító okiratát 2013.
január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthona (3300 Eger II. sz. lakótelep Sz. épület) 335/2011. (VI. 30.) számú
határozattal kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 6.4 pontjának 5-8. szakfeladata a következők szerint
módosul:
6.4

Vállalkozási tevékenysége:
470009 Egyéb kiskereskedelem
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610002 Vezetékes távközlés
821000 Egyéb adminisztratív szolgáltatás
470009 Egyéb kiskereskedelem

Eger, 2012. december 13.
…………………………………………………
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdése
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Sztv.) alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv:
Neve:
Idősek Berva-völgyi Otthona
Idegen neve:
Rövid neve:
2.
Székhelye:
3300 Eger, II. lakótelep. Sz. épület
3.
Alapításáról szóló jogszabály:
4.
Közfeladata:
Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény
5.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény
6.1. Alaptevékenysége:
8730 TEÁOR Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
873011 Időskorúak tartós, bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
562917 Munkahelyi étkeztetés
6.2. Vállalkozási tevékenysége:
562920 Egyéb vendéglátás
873011 Időskorúak tartós, bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
562920 Egyéb vendéglátás
1.
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7.
8.

9.
10.

11.

12
13.
14.

47001 Gyógyszer-kiskereskedelem
610002 Vezetékes távközlés
821000 Egyéb adminisztratív szolgáltatás
470009 Egyéb kiskereskedelem
Illetékességi, működési köre:
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Fenntartó, irányító szerv:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó tér 2.
A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.)
Gazdálkodási jogköre
önállóan működő
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre
kinevezett igazgató
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a Munka törvénykönyve 1992. évi XXII. törvény
a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény alapján
Alapító:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1994
A feladatellátást szolgáló vagyon:
096/2 hrsz-on nyilvántartott ingatlan, Eger II. ltp. Sz. ép.
A vagyon feletti rendelkezés joga:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyon feletti jog gyakorlásáról szóló
hatályos rendelete szerint

Záradék:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthona alapító Okiratát a 335/2011. (VI. 30.) számú határozatával 2011. augusztus 1-jei
hatállyal hagyta jóvá.
Záradék:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthona alapító okiratát a ___/2012. (XII. 13.) számú határozatával 2013. január 1-jei
hatállyal módosította.
Eger, 2012. december 13.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.
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Átadja a szót Alpolgármester úrnak.

Rázsi Botond

4./

Előterjesztés egyes köznevelési intézmények fenntartói jogának állami
átadásáról ( egyszerű szavazattöbbség )

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Ez az előterjesztés rengeteg tennivalót és feladatot ölel fel. Számos kérdésben
december 15-ig kell megállapodniuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal,
amely egri központ, megyeszékhelyi központ révén felelős lesz az egész megyei
szakképzésért, az egri járás területén az általános és középiskolák fenntartásáért. A
kisebb településeken az általános iskolák működtetéséért is.
A múzeum kapcsán említette, hogy sok a tennivaló, akkor ebben az ügyben
„hihetetlenül sok” tennivalójuk van. December 31-ig kell majd a foglalkoztatottak
személyi anyagát átadni, egy tájékoztatást készíteni az intézmények ez évi
költségvetési helyzetéről, a normatíva igénylésekkel kapcsolatos kérdésekről. 2013.
február 15-ig és május 15-ig további tennivalóik vannak, de mindenekelőtt említi a 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozati javaslatokkal kapcsolatosan egy pontosítást tesz, miszerint a 6. pont a
következőkkel egészülne ki: „A közgyűlés a KIK elhelyezésére a Bem tábornok u. 3. sz.
alatti volt gyengélkedő épületének első emeletét jelöli ki. Tekintettel Eger MJV
Önkormányzatának az MNV Zrt-vel megkötött szerződésben foglaltakra, mely szerint
az ingatlan térítésmentes igénylése szociális célú kötelező önkormányzati feladatot
határoz meg, a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának
kezdeményezésére.”
Ezzel a kiegészítéssel kéri az előterjesztést támogatni szíveskedjenek.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Martonné Adler Ildikó
Az
oktatási
intézmények
átadás-átvétele
hatalmas
feladatot
rótt
az
intézményvezetőkre és az abban részvevő pedagógusokra. Megköszöni munkájukat.
Köszöni a szakiroda munkáját.
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Hangsúlyozza, hogy ez a folyamat nem államosítás, hiszen az oktatási intézmények a
város tulajdonában maradnak. Eger városa, mint működtető továbbra is részt vesz az
oktatási intézményeinek működtetésében.
Az Egri Tankerület 100 fő közalkalmazottat vesz és 8400 tanulót. Bízik abban, hogy a
kezdeti nehézségek után, mind a tanárok, mind a technikai dolgozók megelégedéssel
fogják ezt a folyamatot nyugtázni. Meglátása szerint az átalakítás a tanulók érdekeit
fogja szolgálni és a társadalmi felzárkóztatás irányába hat.
Az önkormányzatok továbbra is lehetőséget fognak kapni, mint működtetők ahhoz,
hogy a plusz feladatokat, a kínálatokat bővítsék. Reményei szerint Eger is így fog
cselekedni annak érdekében, hogy Eger iskolaváros jellegét megőrizzék.
Az oktatási intézmények nagyobb önállóságot fognak kapni, hiszen a pedagógiai
programjukat a tantestületeknek kell elfogadnia, a tantestületek döntési jogkörrel
bírnak majd.
Rázsi Botond
Szavazhatnak-e a 7 határozati javaslatról egyben úgy - Polgármester úr módosításával
együtt –, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozati számot kapnak? Igen.

Szavazás:

12 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

738/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint
meghatározott köznevelési intézmények állami fenntartásba adásáról, továbbá a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti
szakképző iskolák működtetésének átadásáról. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és az 1. melléklet
szerinti Megállapodás aláírására.
Felelős:

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

Határidő:

2012. december 15.

/ Az 1. mellélet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
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739/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint dönt az Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás, mint
jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Szarvaskő Község Önkormányzata fenntartásában lévő
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba adásáról.
Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások
lefolytatására és a 2. melléklet szerinti Megállapodás aláírására.

Felelős:

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

Határidő:

2012. december 15.

/ A 2. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

740/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint dönt az Eger-Andornaktálya Intézményfenntartó Mikro-társulás,
mint jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Andornaktálya Község Önkormányzata
fenntartásában lévő Hunyadi Mátyás Általános Iskola állami fenntartásba adásáról.
Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások
lefolytatására és a 3. melléklet szerinti Megállapodás aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
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Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő:

2012. december 15.

/ A 3. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

741/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint dönt az Eger-Ostoros Intézményfenntartó Mikro-társulás, mint
jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Ostoros Község Önkormányzata fenntartásában lévő
Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola állami fenntartásba adásáról. Ezzel
egyidejűleg a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások
lefolytatására és a 4. melléklet szerinti Megállapodás aláírására.

Felelős:

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

Határidő:

2012. december 15.

/ A 4. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

742/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
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évi CLXXXVIII. törvény értelmében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint dönt az Eger-Egerszólát Intézményfenntartó Mikro-társulás, mint
jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Egerszólát Község Önkormányzata fenntartásában lévő
Lenkey János Általános Iskola állami fenntartásba adásáról. Ezzel egyidejűleg a
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és az 5.
melléklet szerinti Megállapodás aláírására.

Felelős:

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

Határidő:

2012. december 15.

/ A 5. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

743/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul adja a Jegyzőnek
2013.
január
15-ig
az
átadás–átvétellel
kapcsolatosan
az
ingyenes
használatba/vagyonkezelésbe kerülő ingatlanok üzemeltetésével összefüggésben, az
ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek
megosztása tekintetében - ha több ingatlan érintett ingatlanonkénti bontásban - külön
megállapodások megkötésének előkészítését. A közgyűlés a KIK elhelyezésére a Bem
tábornok u. 3. sz. alatti volt gyengélkedő épületének első emeletét jelöli ki. Tekintettel
Eger MJV Önkormányzatának az MNV Zrt-vel megkötött szerződésben foglaltakra,
mely szerint az ingatlan térítésmentes igénylése szociális célú kötelező önkormányzati
feladatot határoz meg, a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosításának kezdeményezésére.

Felelős:

Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda mb. Vezetője
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Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő:

2013. január 15.

744/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul adja a Jegyzőnek az
átadás–átvétellel kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételét.

5./

Felelős:

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

Határidő:

2013. május 15.

Előterjesztés a Szentmarjay Tibor Stadion hasznosításával kapcsolatos
zártkörű, zártborítékos eljárás feltételeinek módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Az előző pályázati felhívásuk nem volt eredményes, ennek okán kell a témát újra
tárgyalniuk. A korábbi felhíváshoz képest a 6./ pontban – a bizottsági véleményekre
tekintettel – van érdemi változás, mégpedig az, hogy a hasznosításra átadás
időtartama: 5+5+5 év, mely az 5 éves ciklusok leteltével, közös megegyezéssel
hosszabbítható meg.
Kéri a pályázati felhívás megváltoztatott formában történő elfogadását.
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Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Dr. Misz Mihály
Felhívja a figyelmet arra, hogy a végleges a használatba vételi szerződés megkötésénél
legye az benne, hogy a civilek, az iskolák, a város lakossága ugyan úgy ingyenesen
használhassák a stadiont, mint eddig.
Rázsi Botond
A Tao. törvény előírja azt, hogy bizonyos százalékban lakossági használatra kötelező
biztosítani a létesítményt és azon lesznek, hogy ez a jogszabály érvényesüljön.

Szavazás:

14 igen, 1 nem és 1tartózkodás mellett, elfogadásra került.

745/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése módosítja a 638/2012. (X.25.)
határozatát, így az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az Egri Városi
Sportiskola könyveiben szereplő egri belterületi 6642/10 Hrsz-ú 34374 m2 térmértékű „
kivett sporttelep” megnevezésű ingatlan 23770 m2 területrészére, - természetben Eger,
Stadion utca 8, (Szentmarjay Tibor Stadion) -vonatkozó zártkörű, zárt borítékos eljárás
feltételei a következő módon változnak, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a meghívottak körének kiválasztására, a zártkörű, zárt borítékos eljárás
és tárgyalás lefolytatására, azzal a feltétellel, hogy a nyertes pályázóról a Közgyűlés
dönt.
Felhívás zártkörű, zártborítékos eljárás lefolytatására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a (Székhely: 3300 Eger Dobó tér 2.)
kizárólagos tulajdonát képező, az Egri Városi Sportiskola könyveiben szereplő egri
belterületi 6642/10 Hrsz-ú 34374 m2 térmértékű „kivett sporttelep” megnevezésű
ingatlan 23770 m2 területrészének bérbeadására zárt borítékos pályázati eljárást ír ki:
1./ Az ingatlan megjelölése:
Helyrajzi szám: 6642/10
Tulajdonos: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlan kezelője: Egri Városi Sportiskola
Elhelyezkedés: Eger, Stadion utca 8.
Szentmarjay Tibor Stadion
Térmérték: 23770 m2
Közművek: Teljes közműves
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Pályázat célja: A Szentmarjay Tibor Stadion hasznosítása bérbeadás útján.
2./ Az ingatlanban folytatható tevékenység meghatározása:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Tao.tv.)
22/C.§. –ban meghatározottak szerint.
3./ A bérlőtől elvárt felújítási igény:
Jóváhagyott sportfejlesztési programnak megfelelően.
A bérlőtől elvárt karbantartási igény:
Teljeskörűen a bérlő feladata
4./ A pályázó név megjelölésével pályázhat.
5./ A bérleti díj összege:
Az induló legalacsonyabb bérleti díj mértéke nettó 1 054 000 / hó. A bérleti díj
befizetése havonta történik a bérbeadó által kiállított számla alapján. A bérleti
jogviszony időtartama alatt a bérleti díj minden év május 01. napjától a Központi
Statisztikai Hivatal által az előző évre megállapított fogyasztói árindex
mértékének 100 %-val automatikusan megemelkedik. Az első emelésre a bérleti
szerződés megkötését követő év május 01-jén kerül sor.
6./ A hasznosításra átadás időtartama: a Tao. tv. 22/C. § alapján megvalósuló tárgyi
eszköz beruházás üzembe helyezését követő 5+5+5 év, mely az 5 éves ciklusok
leteltével, közös megegyezéssel hosszabbítható meg.
7./Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátás helye, ideje, ellenértéke:
3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási csoport, 2012.
december 14-én, 8.00- 12-óráig
Ellenértéke: 200 000 Ft, melynek befizetését igazolni kell a pályázat
benyújtásakor.
8./Pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, információ szerzésének helye, ideje:
3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási csoport
(telefon: 06-36-523-732), 2012. december 14-én, 8.00- 12-óráig.
9./ Ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatot 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
csoporthoz, 2012. december 17. 8.00-ig, személyesen kérjük benyújtani.
Pályázatra kérjük ráírni, hogy „STADION”.
10./A borítékbontás, eredményhirdetés helye, időpontja:
Borítékbontás: 3300, Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal I-es tárgyaló 2012.
december 17. 9.00-óra.
Eredményhirdetés: a 2012. december 17. 15.00-óra, 3300 Eger, Dobó tér 2.
Polgármesteri Hivatal I-es tárgyaló.
Ha a pályázó meghatalmazott útján képviselteti magát, a meghatalmazottja
köteles közokirattal, ügyvédi meghatalmazással, vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal igazolni a képviseleti jogosultságát, vagy annak mértékét.
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11./ A pályázati biztosíték összege, befizetésének módja, határideje:
Pályázati biztosíték összege: nettó 6 324 000Ft.
A pályázati biztosíték összege beszámításra kerül a bérleti díj összegébe. A
pályázati biztosíték megfizetése előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A
pályázati biztosíték befizetésének igazolása a pályázati felhívásban foglalt összeg
(azaz nettó 6 324 000Ft) befizetésének banki igazolásával történik a pályázat
benyújtásakor. A befizetés a Raiffeisen Bank Rt. 12033007-00102883-00100003
számú számlaszámra teljesíthető. 2012. december 14. napján 12 óráig.
A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár:
- a kiírás visszavonásával,
- az eljárás eredménytelenségének megállapításával,
- a nyertes pályázó kivételével az ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől
számított 15 napon belül.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött, szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy
beszámításra kerül,
- a pályázó a borítékbontást követően a pályázattól visszalép,
- a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek az eredményhirdetést követő 30 napon belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
12./ A hasznosításra szánt terület megtekintése:
A megtekintés a helyszínen folyamatosan a létesítmény nyitvatartási idejében
lehetséges, az az Önkormányzat részéről közreműködést nem igényel.
13./ Ajánlattételi kötöttség időtartama: 30 nap
14./ A bérleti szerződés megkötésének időpontja:
az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.
15./ A pályázati ajánlat tartalma:
Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, az
adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján
nyújthatják be.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű
nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
- a bérleti díj összegére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben az ott előírtakra vonatkozóan.
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16./ Az eljárásban való részvétel további feltételei:
cégszerűen aláírt nyilatkozat az alábbi tartalommal:
− A tevékenység megkezdésének időpontja.
− Az ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási
eljárás hatálya alatt.
− Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egy évnél régebben lejárt vám-,
társadalombiztosítási járulék, vagy központi és helyi adóhatóság által
nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami
pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségé nincs.
Az ajánlattevő csatolni köteles a Nemzeti Adó-és Vám Hivataltól beszerzett
nemleges együttes igazolást.
Az ajánlattevő csatolni köteles a jóváhagyott sportfejlesztési programját.
Ajánlattevő csatolni köteles 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási
címpéldányt legalább egyszerű másolatban.
17./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
− végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás
folyamatban van;
− egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy központi és
helyi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá
elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének
nem tett eleget, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő
megfizetéséhez írásban hozzájárult;
− korábbi - három évnél nem régebben lezárult - az Önkormányzat által kiírt
pályáztatási eljárásban általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően
közölt adatot (a továbbiakban: hamis adat) szolgáltatott.
− Nyilatkozatát, illetve a szükséges egyéb dokumentumokat nem, vagy hiányosan
csatolta.
18./ Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a megajánlott bérleti díj alapján, valamint a
sportfejlesztési programban foglaltak és az önerő rendelkezésre bocsátása
szerint összességében értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.
19./ Egyéb feltételek:
A pályázat egyéb feltételeit a Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012(II.24.) önkormányzati rendelet és annak 2.
melléklete tartalmazza.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a
pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily
módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő
helyezettjével szerződést kötni.
A pályázat beadása ezen feltételek melletti ajánlattételnek minősül a pályázó
részéről.
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6./

Felelős:

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter aljegyző,
Jogi és Szervezési Irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

Előterjesztés az Eger, külterület 0300 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Most egy telekalakításról kell dönteniük és majd a későbbiekben hozhatnak döntést az
egyes kialakított telkek használatát, funkcióját illetően. Négyféle kategóriába
sorolhatóak ezek a területek. Az egyik telken található az összes épület, amely a
tangazdaságot kiszolgálja és az ehhez kapcsolódó termőterületek. Egy másik telek az,
amely érintett a majdan megépítendő keleti tehermentesítő út által. Van egy terület,
amely mezőgazdasági célokat szolgál és döntést igényel a pontos hasznosítási módja.
Valamint van egy viszonylag jelentős terület, amelyik használaton kívül van.
Ha a telekalakítások megtörténnek, a további szakmai döntéseket bizottság elé fogják
vinni és közgyűlés elé terjesztik.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

15 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

746/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy jóváhagyja az
Eger, külterület 0300 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárást.
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7./

Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Aljegyző,
Jogi és Szervezési Irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

Előterjesztés az Eger, Károlyváros 3827/1, 3827/2 és 3827/3 hrsz-ú
ingatlanok telekalakításáról (egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Ezen napirendnél is egy telekalakításról van szó és a mögöttes tartalom az, hogy ez a
Bem tábornok utcai ingatlan együttes nyolc egységre oszlik. Egyike az közlekedési
terület, utak és parkoló, amelyeket szorgalmi joggal körülvesznek egyéb területek,
mint például a sportpályák, a tornaterem, az étkezde, mely önkormányzati
használatban van. Az autisták részére önálló helyrajzi számú ingatlan, a Nevelési
Tanácsadó, ami állami vagyonkezelésbe kerül. A Kossuth Zsuzsanna Iskola, amely
ingyenes használatba kerül. Van egy vegyes funkciójú épület az EKVI-é és a Móráé.
Ezen kívül van a gyengélkedő, melynek egy részével kapcsolatban az imént hoztak
döntést. Végezetül a konyha, étkezde és a gazdasági helyiségek, amelyek
önkormányzati tulajdonban és használatban lesznek. Ennek a telekkönyvi
megalapozását szolgálja ez a döntés.
Kéri a határozati javaslat támogatását.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került.

747/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy jóváhagyja az
Eger, Károlyváros 3827/1, 3827/2 és 3827/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítási
eljárást.
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Felelős:

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Aljegyző,
Jogi és Szervezési Irodavezető

Határidő:

2012. december 31.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

Habis László

8./

Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Sós István
alpolgármester

Sós István
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata egy energetikai célú fejlesztést tervez a déli
városrészben. A fejlesztéshez szükséges műszaki, technikai feltételek megteremtésének
érdekében kívánják bérbe venni a Kereskedelmi Szakközépiskola kazánház és
hőközpont épületrészét, költségkímélés és praktikusság szempontjából.
Az intézmény alaptevékenységét, működését nem érinti a bérbevétel.
Kéri a határozati javaslat támogatását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

15 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

748/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 14-i hatállyal
hozzájárul Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel történő
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bérleti szerződés megkötéséhez 15 éves időtartamra, 100.000.-Ft+ törvényes ÁFA/év
bérleti díj ellenében és felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős:

Sós István alpolgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter aljegyző

Határidő:

2012. december 31.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.

Rázsi Botond

Sürgősségi indítványok:

1./

Előterjesztés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingatlan
használatba-adásáról

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Az úgynevezett „Garzonházban” kialakításra került egy rendőrségi iroda. Ezt nem
mondaná rendőrőrsnek és nem mondaná megbízotti irodának, mert valahol a „kettő
között található” a funkció. Tudomása szerint a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
azt tervezi, hogy nem kettő, hanem három körzeti megbízottnak adna ez lehetőséget
és biztosítana munkafeltételeket.
Annak, hogy ezt sürgősségi indítvánnyal hozzák be, annak az az indoka, hogy az
előterjesztésben szerepel egy BM utasítás, amelyik szigorúan szabályozza azt, hogy
milyen módon foghat el tárgyi adományt.
A következő napon, ünnepélyes keretek között kerül aláírásra a megállapodás és az
épület rendeltetésének átadása. Hét munkahely alakul ki és ennek meglelően az EKVI
szakemberei egy előteret, három irodai helyiséget, egy teakonyhát, vizesblokkot és
mosdót alakítottak ki. Az épület akadálymentesítése megtörtént. A beruházás
gépészeti alapvezeték cserét, elektromos hálózatot, világításkorszerűsítést, festést,
mázolást, számítógépes rendszer kialakítását jelentett. Összértékét tekintve 4,7 millió
forintba került.
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A következő évben lejár az a működési támogatási megállapodásuk, aminek helyébe ez
a beruházás lépett és ennek megfelelően készül a költségvetési javaslat. Az északi
városrész közbiztonságának javítását szolgálja ez a beruházás.
Kéri a javaslat támogatását.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Bognár Ignác
A 88,89 m2 térmértékű helyiségének lesznek költségei. Kit terhelnek ezek a költségek?
Évek óta van az Egri Rendőrkapitánysággal egy megállapodásuk, amely 2013-as évre is
kihat. A későbbiekben ennek megfelelően azt már nem kellene újra megkötni,
meghosszabbítani.
Tóth István
A közeljövőben terveznek-e más városrészben hasonló körzeti megbízotti irodák
létrehozását? Úgy véli, hogy a város rendelkezik ingatlanokkal, „csak az akarat kellene
hozzá”.
Habis László
Egyetért Bognár Ignác képviselő úrral abban, hogy a jövő évben mit finanszíroz a város
a mit nem, azt tételesen, minden egyes kérdésre vonatkozóan át kell gondolniuk.
Szigorú, világos költségvetési politikát kell folytatniuk.
Személy szerint is úgy gondolja, hogy működési célú támogatásnak ilyen szituációban
nincs helye.
A közüzemi, fenntartási költségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a rendőrséggel
megállapodnak abban, hogy a működtetés az Ő feladatukat képezze.
A Felnémet városrész rehabilitáció során valósult meg egy hasonló rendőrségi
létesítmény Felnémeten.
A város egészét illetően csak a rendőrségi igényekhez igazodva lehet szó további irodák
létesítéséről.
Gál Judit
Mint körzeti képviselő két szempontból is szorgalmazta a megbízotti iroda létrejöttét.
Egyrészt az északi városrészben van a legtöbb bevásárló központ és az a „bűnözés
melegágya”. Másrészt Eger összetételét tekintve kisebb területen sokkal több ember él,
mint egy családi házas övezetben.
Habis László
A megállapodás úgy szól, hogy „állagmegóvás, karbantartás, kommunális hulladékszállítás, távhő, melegvíz szolgáltatást a kedvezményezett közvetlenül megfizeti”.
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Csathó Csaba
Elhangzott az az igény, hogy a város más részén is kerüljön körzeti megbízotti iroda
kialakításra. Emlékei szerint Polgármester úrral már beszéltek arról, hogy a „Szalában”
is elfogadható lenne, ha a „Szociális városrehabilitáció” keretében lére jöhetne egy
rendőrőrs. Ezzel kapcsolatban milyen előrelépés történt, milyen tárgyalás folyt?
Habis László
A pályázatnak az előkészítése most van folyamatban, így nem kíván állást foglalni,
kellően meg nem alapozott véleményt mondani.
A későbbiekben visszatérnek a témára.
Rázsi Botond
Szavazást kér a módosított határozati javaslatról, miszerint nem használatba adásról a
megállapodás, hanem a helyiség használati jogának 10 éves időtartamra
adományozáséról.

Szavazás:

15 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

749/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részére az egri 2015/23 helyrajzi számú ingatlan
88,89 m2 térmértékű helyiségének használati jogának 10 éves időtartamra
adományozásról szóló megállapodás aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester

Határidő: 2012. december 31.

Sürgősségi indítvány:

2./

Előterjesztés az EVAT Zrt. alaptőke emeléséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Előadó:

Habis László
polgármester
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Habis László
2011. évben közbeszerzési eljárás keretében kötöttek egy banki hitelszerződést,
amelynek a lehívhatósága jelen állapot szerint december 31-ig terjed. Kezdeményezték
a banknál a hosszabbítást, de erre vonatkozóan még álláspontot nem alakítottak ki.
Arról kaptak tájékoztatást, hogy a 2011. évi hitelszerződés alapján az esetben hívhatnak
le, hogy ha konkrét fejlesztési, beruházási számlákat tesznek a hitelösszeg mögé, de
erre vonatkozóan sincs még végleges banki döntés.
120 milliós tőkeemelés – amiről most szó van – ebből a hitelből valósulna meg. E mögé
lehetne konkrét beruházási számlákat tenni, amelyeket az EVAT kiegyenlített.
Valójában két, viszonylag nagy értékű beruházás önrészéhez kapcsolódó
részfinanszírozásról van szó. Egyik a Felnémeti Kisvállalkozók Ipari Park beruházás, a
másik a termálfürdőben megvalósuló beruházás és ezek együttesen 1 milliárd 150 millió
forintot képviselnek és az ehhez szükség önrész biztosíthatósága válna lehetővé az
EVAT alaptőke emelése által. A határozati javaslat azért feltételes, mert ha le tudják
hívni, akkor megtörténik, ha nem akkor újabb döntési javaslattal állnak majd a testület
elé.
Kéri a határozati javaslatok támogatását, a felhatalmazást.
Rázsi Botond
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

15 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

750/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat
1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az alábbi
alapítói határozatot, valamint felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat
aláírására azzal, hogy a tőkeemelés olyan összegben és akkor történjen meg,
amennyiben ehhez az önkormányzat a hitelt le tudja hívni.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 20.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT
Alulírott Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Habis László
polgármester, székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja a Gazdasági
Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. §. (3) bek. alapján az alábbi határozatot
hozza:

47
……./2012. (12.13.) alapítói határozat:
Az Alapító akként dönt, az EVAT Zrt. gazdálkodásának megerősítése, likviditási
helyzetének javítása és az EVAT Zrt. fejlesztései megvalósításának biztonsága
érdekében ………Ft, azaz …………forint pénzbeli tőkét kíván a társaság rendelkezésére
bocsátani.
Ennek érdekében az alapító a 2006. évi IV. tv. 248. §. (1) bek. a.) pontja alapján új
részvények forgalomba hozatalával felemeli a részvénytársaság 1.236.130.000 Ft
alaptőkéjét …………. Ft összeggel, mely által a részvénytársaság alaptőkéje 1.236.130.000
Ft-ról ……………….. Ft-ra változik. Az alaptőke emelést kizárólag az egyedüli részvényes
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata hajtja végre, aki ennek ellenértékét pénzbeli
betétként bocsátja a társaság rendelkezésére és tulajdonába oly módon, hogy azt 15
napon belül átutalja az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-0038002700100007 bankszámlájára alaptőke-emelés jogcímén.
A jelen alaptőke emelést megelőző alaptőke ellenértéke hiánytalanul befizetésre és
rendelkezésre bocsátásra került, melyre figyelemmel a jelen határozatbeli alaptőke
emelésnek törvényes akadálya nincs.
Az alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő …….. db névre szóló, A-sorozatú, egyenként
10.000 Ft névértékű törzsrészvény a névértéknek megfelelő kibocsátási értéken kerül
kibocsátásra. Ezen alaptőke emelésen kibocsátásra kerülő új részvények nyomdai úton
kerülnek előállításra, az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzését követő 30
napon belül az igazgatóság által. Az igazgatóság a részvények nyomdai úton történő
előállításának megtörténtét követően írásban köteles felhívni az alaptőke emelést
végrehajtó egyedüli részvényest, aki a jelen határozatban foglaltak alapján azt az arra
jogosult személy útján az igazgatóság felhívásától számított 30 napon belül jogosult és
köteles átvenni a társaság székhelyén.
Az alaptőke emelés kapcsán forgalomba hozatalra kerülő új …… db A-sorozatú,
egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre ugyanazok a jogok és
kötelezettségek fűződnek, mint a részvénytársaság által korábban kibocsátott
ugyanilyen típusú, fajtájú és sorozatú részvényekhez.
A jelen alaptőke emelés végrehajtásával forgalomba hozott …….. db új részvény a már
meglevő kibocsátott, 123.613 db A-sorozatú, névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékű
törzsrészvénnyel együtt – melyek az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában és birtokában vannak – összevont címletű részvényként
is kibocsáthatók.
A jelen határozatbeli alaptőke emeléshez kapcsolódó Alapszabály módosítás a
következő:

4.) A társaság alaptőkéje:
A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) …………….- Ft, amely …….…… Ft pénzbeli betétből
és 1.156.193.000 Ft apportból áll.
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A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001.
június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben
meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat
alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.
Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés
ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az
apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a
részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.
Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal
(mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés
ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es
területrész és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt,
mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt
szolgáltatta.
Az alapító által 2012. december 13. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés
ellenértékét képező ……….. Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul
teljesíteni köteles.
A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló
törzsrészvényekből áll:
- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény ……. db, összesen
………… Ft névértékben.
A részvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a
részvényre vonatkozó cégbírósági bejegyzést követő 30 napon belül.
5.) A társaság részvényese:
A részvényes neve, székhelye,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részvény
értéke E Ft
……………..

Részvény
megnevezése
………. db A-sorozatú
névre szóló törzsrészvény

3300 Eger, Dobó I. tér 2.
képv.: Habis László polgármester

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő ………. db
A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvények összevont
címletű részvényként is kibocsáthatók.
Az egyedüli részvényes az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat
meghozatalával kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen alaptőke emelés
alapján annak ellenértékét a határozat alapján és szerint befizeti, teljesíti és a
kibocsátásra kerülő új részvényeket, azok nyomdai előállítását követően a
részvénytársaság igazgatóságának felhívására átveszi. Az átvételre Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata részéről annak törvényes képviselője, Habis László
polgármester jogosult és köteles.
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Eger, 2012. december 14.

……………………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Habis László polgármester
Ellenjegyzem:

2.

3.

4.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az EVAT Zrt. maximum 120.000 E Ft
összegű tőkeemelésével összefüggésben elrendeli a 2012. évi költségvetés
kiadások II. fejezet 201. címszám előirányzatának maximum 120.000 E Ft
összegű csökkentését a II. fejezet 301 címszám előirányzatának azonos összegű
növelésével.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 20.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a ………. (XII.13.)
határozatában foglalt előirányzat csökkenés összegével azonosan kerüljön
tervezésre a 2013. évi költségvetésben a II/201. címszám előirányzata önerő
visszapótlás címén.

Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2013. február 15.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a többéves kihatással járó
feladatokban Eger Termál Kft részére 2013. évre biztosított tagi kölcsönt
maximum 50.000 E Ft összeggel csökkentse.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2013. február 15.
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5.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
tőkeemeléssel és kölcsönnyújtással kapcsolatos valamennyi szerződést, illetve
szerződésmódosítást aláírja.
Felelős:

Habis László polgármester

Határidő:

2012. december 20.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

Habis László
Zárt ülést rendel el.

Tisztelt Közgyűlés!

Több napirend nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2012. december 20. napján 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

