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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. augusztus 21-én Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:

Merczel Éva Mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dudás Gabriella gimnáziumi ügyintéző
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Bori Attila városfejlesztési mb. csoportvezető
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:Borbély András szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Dr. Nagy Árpád
Dr. Balogh Edina

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket
és a hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, öt tag jelen
van. Lombeczki Gábor képviselő úr igazoltan hiányzik, az UKB ülésén vesz részt.
Lakatos Oszkár úrról nincs információjuk. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e
időben a napirendeket, anyagokat? Senki nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a
felkészülésre.
A napirendi pontokhoz módosítás nem érkezett. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi
pontok elfogadásáról.
A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

1. Előterjesztés
ellátásáról.

fogorvosi

körzet

feladat-ellátási

szerződéssel

történő

Csákvári Antal
Kérdezi irodavezető asszonyt kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan a doktornőhöz?
Kérdés hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

92/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Humán Erőforrás Bizottság egyetért a praxisjog átadásával dr. Balogh Edina részére,
javasolja a polgármesternek a feladat-ellátási szerződés megkötését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Csákvári Antal
Kérte a bizottsági tagokat, hogy a napirendi pontok előadóinak elfoglaltsága miatt a 7.
napirendi ponttal folytassák az ülést.

7. Előterjesztés az „Oktatási intézmények fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12
kódszámú pályázat előkészítésére.
Csákvári Antal
Előterjesztő Habis László polgármester úr, előadó Dér Ferenc irodavezető úr. Két
oktatási intézményről van szó. Az egyik a Lenkey János Általános Iskola, a másik a
Balassi Bálint Általános Iskola. Ez a beruházás 100%-ban támogatott. A munkálatok
elkezdéséhez kell most felhatalmazás. Kérte a bizottsági tagokat, hogy támogassák az
előterjesztést. Mindkettő fontos lenne a város oktatási hálózatának infrastruktúra
fejlesztése során és fontos az ott dolgozó tanárok és az ott tanuló diákok számára is.
Bognár Ignác
A mindennapos testnevelés miatt fontos ez a beruházás. A többi iskolában mindez
adott?
Csákvári Antal
A Lenkeyben van ugyan tornaterem, de nincs sportudvar, így indokolt lenne, hogy még
egy helyiség legyen a testnevelés céljára. A többi iskolának sportpálya vagy uszoda
használati lehetősége van.

Martonné Adler Ildikó
A Balassiban van egy uszoda, ami jelenleg nem működik. Amennyiben ez beindulna
nem csak az ottani iskolák, hanem az egész város profitálhatna belőle és a város összes
2. osztályosa és az óvodások is ott tanulhatnának úszni.
Csákvári Antal
Fontos, hogy mind a két pályázatot támogassák és legyen lehetőségük nyerni.
Bodnár Gábor
A későbbiekben fog ez igazán problémát jelenteni, ha majd a mindennapos
testnevelést alkalmazni kell. A Hunyadiban úgy tervezik, hogy a testnevelés órát az
aulában tartják meg vagy a Liszt Ferenc téri játszótéren. Nem muszáj kötelet mászni a
testnevelés órákon, minden más is szolgálhatja azt a célt, hogy a gyerekeket
megmozgassa, kikapcsolja.
Csákvári Antal
A Hunyaditól nem messze, a bölcsőde mögött van egy sportpálya, amely a városé, de
egy vállalkozó üzemelteti jelenleg. Talán a város vele is egyeztet majd, akár úgy hogy
alkalmassá teszik arra a célra, hogy télen, rossz idő esetén, legyen lehetőség órákat
tartani ott.
Dr. Nagy Árpád
Majdnem minden körzetben, ahol vannak tanintézetek, vannak kihasználatlan ipari
létesítmények is, ahol viszonylag csekély költségen nagyobb tereket lehetne nyerni.
Szeretné bíztatni a tanintézeteket, hogy a közelükben működő sportegyesületekkel
vegyék fel a kapcsolatot, mert ők is rendelkezhetnek olyan terekkel, programokkal,
amivel segíthetnek ezen a helyzeten.
Aranyosi Gábor
Kérdése volt, hogy mi alapján jelölték ki ezt a két intézményt? Jelezte az iroda felé,
hogy a mindennapos testnevelés óraszám növekedést is jelent, viszont a legtöbb iskola
nincs felkészülve ennek a fogdására. Pl. a szabadtéri pályák átalakítására, hogy azt
télen is tudják használni. A Kereskedelmiben öt szabadtéri pálya van, ezeken a
pályákon legutóbb 31 évvel ezelőtt volt felújítás, testnevelésre nem alkalmasak. Kéthárom évvel ezelőtt az egyik kézilabda pályát felújították, felszereltek 4 kosárlabda
palánkot, de ennek a karbantartása, felügyelete nem megoldott, rongálások történtek.
Ezekre a fejlesztésekre nagyon oda kell figyelni. A Stadion felújítása során kikerülő
anyagokat újra lehetne hasznosítani, szükség lenne rekortan pályára, műfüves
szabadtéri létesítményekre vagy lehetne sátortetőt alkalmazni.
Csákvári Antal
Nem volt kijelölés az iskolák esetében. Ennek a két iskolának a vezetője gondolta úgy,
hogy pályáznak, mert megfelelnek a kritériumoknak. A Kereskedelmi esetében
felújításról lenne szó. A törvény szerint a közoktatási intézmények épületeinek
fenntartása, karbantartása helyben marad.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.

A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
történő terjesztését.
93/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja
az „Oktatási intézmények fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú kiírásra
benyújtandó pályázatok előkészítését.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok
előkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2012. november 15.

8. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” című ÉMOP-4.1.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítésére.
Csákvári Antal
Dér Ferenc az előadó, de Bori Attila képviseli az irodát. Kérdése volt, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Bori Attila
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, a kérdésekre szívesen válaszol.
Csákvári Antal
Ez a pályázat is 100%-ban támogatott, mint az előző. Nagyon jó
infrastruktúrafejlesztésről van szó. Háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolai egészségügyi
szolgáltatást végző rendelők felújításáról, korszerűsítéséről van szó.
Palotai Zsuzsanna
Minden rendelőre ráférne valamennyi „törődés”. Azokat a rendelőket választották ki,
amelyeknél megcélozható a maximális összeg. Egy 1-2 milliós ablakcserés felújítás
miatt nem szeretnének egy 60 milliós felújítást veszélyeztetni.
Csákvári Antal
Herczeg és Román doktorok rendelője is érintett ebben?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Igen érintett. Tavaly még a sajtóban is szerepelt, hogy életveszélyes Egerben 4 orvosi
rendelő. Túlzás az, hogy életveszélyes. Az elektromos vezetékek eláznak az épület
egyik oldalán, ez a veszélyes, de nem maga a rendelő.

Bognár Ignác
A magán fogorvosok sorra hagyják el a technika házát, mert egy kis helyiségben két
orvos váltja egymást. Ebből a fejlesztésből lehetőség van arra, hogy egy helyiségben egy
orvos legyen. Ketten vannak kis helyen, ezért nem érzik ott jól magukat.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Néhány orvos van párban. Akinek van anyagi lehetősége és vállalja a saját rendelőt az
elmegy. Jó lesz, ha a kilenc rendelőben, kilenc önálló orvos rendel.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.

94/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című, ÉMOP-4.1.1/B-12
kódszámú kiírásra benyújtandó pályázatok előkészítését.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok
előkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2012.december 31.

9. Előterjesztés a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
alapító okiratának módosítására.
Csákvári Antal
Jelen van Borbély András igazgató úr. Kérdése volt, hogy Merczel Éva kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Merczel Éva
Leírták az anyagban mindazokat az okokat, ami miatt szükséges az alapító okirat
módosítása. Kérte a bizottságot fogadják el a határozati javaslatban foglaltakat.

Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.
95/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bornemissza
Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 2012.
szeptember 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Módosító Okirat aláírására a 2. melléklet szerint tartalommal,
valamint az Alapító Okirat aláírására a 3. melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb.Vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.

10. Előterjesztés
módosítására

egyes

tanügyi

dokumentumok

(pedagógiai

program)

Csákvári Antal
A Dobó, a Kossuth, a Bornemissza és a Kereskedelmi iskolákról van szó. A Kossuth
esetében az SzMSz is csatolva van többek között. Kérdése volt, hogy ez szükséges
melléklet és a többi intézmény hiányosan küldte be?
Merczel Éva
Nem kellett más tanügyi dokumentumot csatolni.
Csákvári Antal
Akkor nem a többi iskola mulasztott, hanem az egyik többet adott be, mint amennyit
kellett volna.
Bodnár Gábor
Jelezte irodavezető asszonynak, illetve a tantestület egyik tagjának, hogy örömmel látta
azt, hogy a Kereskedelmi a módosításokat milyen precízen vitte végbe. Ő maga is
tanult belőle. Látványos, áttekinthető az a táblázat, amelyben közölték a

módosításokat. Ez példaértékű. Eger intézményvezetői ezt bevehetnék a gyakorlatba. A
Hunyadiban biztosan ezt a módszert fogják követni.
Csákvári Antal
A Dobó pedagógiai programjában látható, hogy a kínai nyelv oktatására épül a tanterv.
A 9.- 12. osztályig mutatja be miként fog felépülni az oktatás az iskolában, milyen
pedagógiai program lesz. Ez kuriózum a megyében és a régióban. Talán az országban
is a második, a pesti után. Kíváncsian várja mennyire lesz sikeres, de ezt csak 4-5 év
múlva lehet megtudni, akkor lesz újra beiskolázás.
Martonné Adler Ildikó
A Dobó, a szülők felől érkező igényre reagált így?
Merczel Éva
Igazgató asszony saját tapasztalata indította ezt. A Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara ezzel párhuzamosan csinált egy kínai napot, melynek során keresik a
kapcsolatot a gazdasági területen is. Összetalálkozott a kamarai kezdeményezés és
igazgató asszony ötlete, ill. a városvezetés is úgy gondolta, hogy ez egy jó lehetőség
lenne a Dobó István Gimnáziumnak.
Aranyosi Gábor
A fővárosban, ill. annak körzetében nagyon sok kínai vállalkozó van. Vannak, akik
elmennek az országból, mert nem kapnak arra lehetőséget, hogy gyermekeiket kínai és
magyar nyelven is taníttassák. Ez jó dolog, hogy kapnak lehetőséget a középiskolások,
de arra is gondolni kell, hogy a kínai üzletemberek gyermekeinek magyarra tanítása is
fontos.
Csákvári Antal
Van próbálkozás arra is, hogy a német tulajdonú cégek menedzsereinek gyerekét
német tannyelvű iskolába járassák. Van erre igény a gazdaság felől. Valóban sok kínai
anyanyelvű van a gazdasági piacon, vezető és tulajdonosként is megjelennek már. A
mai magyar politikai vezetés egyértelműen nyit Kína felé is és arra törekszik, hogy
hatékonyabb gazdasági kapcsolatot alakítsanak ki, és ehhez a nyelvtudás
elengedhetetlen.
Bodnár Gábor
Mindig jó szemmel nézi, ha egy iskola a profiljának színesítésén gondolkozik, azáltal,
hogy egy új profilt próbál behozni, netán a felsőoktatás irányába is tesz lépéseket.
Támogatja az ilyen terű kezdeményezéseket.
Csákvári Antal
Ez a döntés bizottsági hatáskörbe tartozik, közgyűlés elé nem megy az anyag.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak. A négy határozati
javaslatról egyben szavaznak.
A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatokat.

96/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörében eljárva 2012.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Dobó István Gimnázium Pedagógiai
Programjának módosítását.
Felelős: Merczel Éva
mb. Irodavezető
Csontosné Mészáros Katalin
Igazgató
Határidő: 2012. augusztus 31.
97/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörében eljárva 2012.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium Pedagógiai Programjának módosítását.
Felelős: Merczel Éva
mb. Irodavezető
Borbély András
Igazgató
Határidő: 2012. augusztus 31.

98/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörében eljárva 2012.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági,
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának
módosítását.
Felelős: Merczel Éva
mb. Irodavezető
Dr. Vasas Joachim
Igazgató
Határidő: 2012. augusztus 31.
99/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörében eljárva 2012.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium Pedagógiai Programjának módosítását.
Felelős: Merczel Éva
mb. Irodavezető
Kerekné Fábri Eufrozina
Igazgató
Határidő: 2012. augusztus 31.

11. Előterjesztés a közoktatási hálózat átalakításával összefüggő további
intézkedésre.
Merczel Éva
Tavasszal elég sok anyag bizottság elé került a közoktatási hálózat átszervezésével
összefüggésében. Az Andrássyban a nyár folyamán a pedagógusok nyilatkoztak a
továbbfoglalkoztatásukkal kapcsolatban. Összességében 2 pedagógus és 1 technikai
dolgozó nem kívánja a továbbfoglalkoztatást. Az ő végkielégítésükre szükséges az
intézménynek pótelőirányzatot biztosítani.
A Balassi esetében azt a kollégát, akit a júliusi anyag alapján szükséges lett volna
elbocsájtani, de álláshelyet tudtak felajánlani neki, így a Balassitól zárolni kell a
végkielégítésre szánt pénzösszeget.
A Kereskedelminél határidő módosítást kérnek a Mezőgazdasági épületének átadásátvételével kapcsolatban. A nyári építkezési munkák megcsúszása miatt nem tudják
augusztus 1.-el átadni az EKVI-nek, így a szakirodák és igazgató urak egyeztetésével
kérik, hogy a bizottság támogassa azt, hogy a határidőt szeptember 1-re módosítsák.
Bognár Ignác
Az egyik pedagógus végkielégítését visszaosztva, a fizetése 300 e Ft-ra jön ki.
Borbély András
Azt nem a fizetése alapján számolják.
Merczel Éva
Elmondta, hogy egy nyugdíj előtt álló kollégáról van szó, aki nem válaszol az
intézmény leveleire, a nyilatkozatot sem adta meg. Állást ajánlottak neki azért, hogy
nyugdíj előtt ne kerüljön ilyen helyzetbe, de nem veszi át a leveleket. A jogszabályok
szerint, mivel egy költségvetési intézmény jogutód nélküli megszűnéséről van szó,
sajnos úgy kell tekinteni az álláspontját, mintha nemlegesen válaszolt volna. Azért is
ilyen magas a végkielégítés, mert nagyon közel állt a nyugdíjhoz. Ezért is szerettek
volna álláshelyet ajánlani neki, de nem válaszol a megkeresésre.
Bognár Ignác
Nyilvános, hogy ki ez a pedagógus?
Merczel Éva
Személyiségi jogok miatt nem mondta el.
Bodnár Gábor
Meglepi és örömmel tölti el, hogy ilyen sokan vállalják az egyház szolgálatát. Három
ember az kevés, ez megnyugtató. Bízik abban, hogy a tantestület majd ezután is
megállja a helyét, úgy ahogyan eddig
Balogh Éva
Az intézményben működik a Pedagógus Szakszervezet alszervezete és az Egyház
támogatja, hogy ez továbbra is megmaradjon.

Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.
100/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozatok elfogadását:
Határozati javaslat
1.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola költségvetésének terhére 1 140 e Ft - melyből személyi juttatás:
898 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 242 e Ft kerüljön zárolásra.
A zárolt összeg az Önkormányzat 2012. évi költségvetése V. fejezet 25. címszám
önkormányzati feladatellátás tartalékát növeli.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. szeptember 28.

2.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az 1. számú mellékletben
szereplő pótelőirányzat kerüljön biztosításra az Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola 2012. évi költségvetésébe.
A 2012. évben esedékes kifizetések összesen: 4 598 e Ft, melyből személyi juttatás: 3 621
e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 977 e Ft.
Fedezete: az Önkormányzat 2012. évi költségvetés V/25 önkormányzati
feladatellátás tartalék címszám.
Felelős:

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

Határidő:
3.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének

felülvizsgálata alapján hoz döntést, illetve rendeli el Eger Megyei Jogú Város 2012. évi
önkormányzati költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 24.) számú közgyűlési rendelet soron
következő módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre
mind az érintett iskola, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadataiban.
Ss
z.

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

4.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Irodáját, hogy az 2/2012. (III. 1.) BM rendelet rendelkezéseinek
megfelelően nyújtson be létszámracionalizálási pályázatot a munkaviszony
megszüntetésekkel összefüggő egyszeri kifizetések részbeni visszaigénylésére 2012.
szeptember 27-i határidőre azon dolgozók vonatkozásában, akik illeszkednek a
pályázat feltételrendszeréhez.
Felelős:

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

5.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva utasítja
a
létszámcsökkentéssel, felmentéssel érintett iskolák igazgatóit a szükséges munkáltató

intézkedések megtételére, valamint a létszámracionalizálási pályázattal összefüggő
feladatok maradéktalan végrehajtására.
Felelős:

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

6.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 375/2012 (VI. 28.) számú közgyűlése határozatának
módosításaként dönt arról, hogy a 3300 Eger, Mátyás király u. 52-54. szám alatti épület
állagmegóvása, őrzése érdekében 2012. szeptember 1-től az Egri Közszolgáltatások
Városi Intézménye kezelésébe kerüljön. Továbbá feladatul szabja a jegyzőnek, hogy
gondoskodjon az épület leltári átadás átvételének megszervezéséről.

Felelős:

Határidő:

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

12. Előterjesztés a HUSK-Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési
Programhoz biztosított önerő felszabadítására.
Csákvári Antal
Sajnos ez a pályázat nem nyert, így az önerőt átcsoportosítanák másik számra.
Merczel Éva
Ezt a pénzt a költségvetésben előre nem látható feladatokhoz szeretnék felhasználni. A
nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatokra. A gazdasági irodával egyeztettek
arról, hogy a nemzetközi kapcsolatok területén maradjon.
Aranyosi Gábor
A jelenlegi kormány nagy hangsúlyt helyez a határon túli magyarok és az anyaország
kapcsolatára, elsősorban iskolák tekintetében. Javaslata volt, hogy ezt az összeget a
magyar és külföldi iskolák kapcsolatának erősítésére használják fel A Rákóczi
Szövetség kapcsán elég sok iskolával van kapcsolatban, így tudja, hogy pl. csángóföldi
vagy csíkszeredai iskolásoknak az is nagy segítség amikor itt vannak, hogy csak
mosatási díjat kérnek a szállásért.
Csákvári Antal
Akkor ezt egy másik címszámra kell tenni. A Határtalanul programban általános és
középiskolák is pályázhatnak, de ott is van önerő. Javaslata volt, hogy az iskolák

pályázzanak a városhoz és a város támogathatja őket. Lehetne címszám arra a célra,
amiből a külföldről érkező magyarok itteni tartózkodását támogatni lehet. Ezt meg
lehet tenni?
Merczel Éva
Ez valóban nagyon fontos dolog, de a költségvetési rendelet ilyen címszámot nem
tartalmaz. A 2013. évi költségvetésbe kellene javasolni, hogy legyen ilyen címszám és a
mögé lehet kidolgozni egy pályázati rendszert. A Comenius egy futó project, két éves
program valósul meg Prezmysl városával együttműködve. A project tavaly ősszel indult
és egy olyan probléma merült fel, hogy január 1.-től a polgármesteri hivatal és az
önkormányzat szétválásával a Tempus közalapítvány a hivatali dolgozók bérét nem
tudja befogadni, mert azt az önkormányzati projectben nem tudja elszámolni. Ezért
szükséges pénzt átcsoportosítani az önerőre, mivel ezek a változások a 2012. évi
költségvetés készítésénél nem voltak láthatóak, ezért ilyen típusú önerő fedezet nincs a
projecthez. A Comenius futó program sikeressége és befejezése miatt szükséges
megoldást találni erre.
Csákvári Antal
A nemzetközi kapcsolatokhoz nem tartozhat hozzá pl. Románia, akik onnan jönnek?
Merczel Éva
Ahol testvérvárosi kapcsolat van, ott akkor nincs akadálya. Sok kezdeményezés érkezik
olyan ügyekben, ahol nincs testvérvárosi kapcsolat és ahol úgy érzik, hogy
támogatandóak a diákok, akkor keresnek fedezetet és találnak megoldást. Javasolta,
hogy ebben a témában a jövő évi költségvetésben tegyenek javaslatot.
Csákvári Antal
A Comeniusból mennyi pénz hiányzik?
Merczel Éva
A 2 évre összesen 1, 720 e Ft önerőről van szó, ennek egy része a tavalyi évet terheli és
jövőre is lesz program végrehajtás. Kollégái dolgoznak azon, hogy mennyi az a
minimális összeg, amelyet 2012. évre kell terhelni.
Csákvári Antal
Szólni fog Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonynak, ha megérkezik, hogy a
jövő évi költségvetésben legyen címszám a külhoni és anyaországi magyar diákok
kapcsolatának támogatására.
További kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem lévén, kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.
101/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a HUSK-Magyar-Szlovák Határon
Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) keretén belül megvalósuló projekthez
előirányzott 1.500.000.- Ft felszabadítását és más címszámokon történő felhasználását
(II/14/3 Egyéb nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások, II/67 Comenius
program önereje).
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő: 2012. augusztus 31.

13.
Előterjesztés
önkormányzati
bérlakások
bérlőkijelölési jog biztosításáról és megszűnéséről.

tekintetében

fennálló

Csákvári Antal
Kérdezi irodavezető asszonyt kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A múltkor tárgyalt lakáscseres kapcsán felmerült kérdés, hogy a rendőrség lemond-e a
lakásról? Két lakásról mond le, és ötöt kap a kórház. A Tárkányi B. úti lakások nem
eladhatóak, ezért az orvosoknak alkalmas lesz.
Csákvári Antal
A kórházaknál egy év a szerződés?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Hosszabbítható, de ha valaki az orvosok közül hamarabb elmegy, szűnjön meg a
bérleti joga. Az a tapasztalat, hogy ha itt maradnak Egerben, ingatlant vásárolnak.
Csákvári Antal
Két határozati javaslat van, az egyik, hogy a közgyűlés hozzájárul, a Rendőrfőkapitányságot megillető bérlőkijelölési jog szeptember 1-től való megszűnéséhez.
A másik, a Markhot Ferenc kórház megkapja a bérlőkijelölési jogot.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, jelezze.
Megállapította, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
102/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Heves Megyei Rendőrfőkapitányságot - az Eger, Tárkányi B. u. 1/A. I/1., az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. I/1.
szám alatti lakásokra vonatkozóan megillető bérlőkijelölési jognak 2012.
szeptember 01. napjától történő megszűnéséhez.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. számára az Eger, Tárkányi B.
u. 1/B. I/3., az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/2. az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3.,
az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. I/1. és az Eger, Tárkányi B. u. 1/A. I/1. szám alatti
lakásokra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot 2012. október 01. napjától biztosít, a
következő feltételekkel:
•

•

•

A bérleti jogviszony időtartama egy év, de legfeljebb a Markhot Ferenc Kórház
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft-vel fennálló
jogviszony időtartama,
A lakbér mértékét a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint, azaz az Eszterházy Károly Főiskola
bérlőkijelölési jogával érintett oktatói bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel
egyezően kell megállapítani. (Költségelvű lakbér 400 Ft/m2/hó + Áfa, a szociális
lakbér jövedelemtől függően ennek 45-75 %-a)
Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba
foglalása alól mentesülnek a bérlők.

Felelős:
Határidő:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
2012. november 30.

14. Előterjesztés önkormányzati bérlakások hasznosításáról.
Csákvári Antal
Tizennyolc lakásról kell dönteni.
Kérdezi irodavezető asszonyt van-e hozzáfűzni valója?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Rendhagyónak számít az előterjesztés, tulajdonképpen elvi hozzájárulást kér a hivatal.
Értékbecslésre bocsáthatta volna a lakásokat, 10millió forint alatt a KGB dönt az
eladásról. Azok, akik a lakásokat nem vették meg, és határozatlan idejű bérlők voltak,
az a tapasztalat, hogy a lakásokkal keveset törődnek. Ha pl. a bérlő kihal, ezeknek
felújítási költsége a 1 és 4 millió forintra tehető. Az Evat-tal kötött szerződésben fontos
lenne a bérlemény ellenőrzését részletesebben meghatározni. Ha egy lakást olyan
állapotban kapunk vissza, amire 4 millió forintot kell rákölteni, akkor hiba történt a
bérlők ellenőrzésében. Megfontolandó lenne pl. a bérlővel megállapodni, amelyben ha
ő is tesz valamit a felújítás terén, akkor az önkormányzat is ad valamit, és ha visszaadja
a lakást jobb állapotban lesz és elkerülhető a milliós költségű ráfordítások.
Másodsorban, ami elgondolkodtató, hogy hiányoznak az alacsonyabb üzemeltetésűek.
2 éve vásároltunk családi házat többgyermekes családnak. Azóta több igénylő jelezte,
hogy szívesen költözne ilyen lakásokba. A lakókörnyezetük sem toleráns, a
sokgyermekes családok zaját nehezen viselik egy több lakásos panelházban.

Csákvári Antal
Amikor valaki leadja a lakást és teljesen tönkreteszi azt miért az utolsó pillanatban,
tudja meg az ingatlan kezelője. Kell-e ellenőrizni az EVAT-nak, hogy a lakó nem
rendeltetésének megfelelően használja a lakást?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Az EVAT évente bérlemény ellenőrzést tart és ebből készít egy jegyzőkönyvet.
Csákvári Antal
Felajánlja, ha szükséges javaslatot tesznek arra, hogy módosítsuk a rendeletet úgy,
hogy az önkormányzat számára megfelelő legyen., mert ez így hátrányos. Ez úgy tűnik,
hogy a lakástulajdonnal nem megfelelően gazdálkodunk.
Dr. Palotai Zsuzsanna
A bérleti jog hosszabbításánál lesz olyan család, akiknek a használói szerződésük jár le,
már nem bérlők, mert adósságot halmoztak fel. Az adósságot kifizették így használói
szerződésük volt. A Cifrakapu utcában laknak, rendetlen, koszos, csótányos a lakás,
összeférhetetlen magatartást tanúsítanak a többiekkel szemben. Az EVAT-nál aki a
bérlemény ellenőrzést végezte ezt megerősítette és ennek ellenére javasolják a
hosszabbítást.
Nagy Árpád
Hozzáfűzi, hogy vannak jogszabályi hátterek, amelyek a bérlő és a bérbeadó között jön
létre. Jogviszonyukat rendezi. Megvannak a lehetőségek, hogyan lehet ellenőrizni,
hogyan lehet felmondani. Azt kell mérlegelni, hogy milyen eszközökkel él az
önkormányzat.
Bognár Ignác
A kiadások féléves költségvetései papírjain 447 millió forintba kerül az EVAT-nak, hogy
lakásokkal foglalkozik. Ide tartoznak egyéb kezelési költségek Ennyi pénzből meg
lehetne oldani, hogy ne 4 millóba kerüljenek felújítások.
Csákvári Antal
Sokan látják a képviselő testület tagjai közül hogy az EVAT-al vannak olyan területek,
mint például az ingatlan bérbeadás, amelyet újraszabályozni kell.
Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés észrevétel?
Kéri a tagokat, hogy szavazzanak a 18 ingatlan elidegenítéséről ki az aki támogatja.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták.
103/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő a
határozat mellékletében felsorolt lakások értékesítését.
A lakások értékétől függően a vagyonrendelet szabályai szerint tegyen javaslatot az
elidegenítésre.

A befolyó vételárból vizsgálja meg ingatlanok vásárlásának lehetőségét.
A meghiúsult licites eljárás után nem értékesített lakásokat a felújítást követően a
lakásrendelet alapján hasznosítsa.

Felelős: a Polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető és
Egészségügyi,
Szociális
és
Családvédelmi Iroda Vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők
Határidő: azonnal

Csákvári Antal
Köszöntötte Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt. Elmondta, hogy a
bizottsági ülés a 2. napirendi ponttal folytatódik.
2. Javaslat Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2012. I. féléves
helyzetéről készített beszámoló elfogadására.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy irodavezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy 2012-ben nagyon sok törvény- és jogszabályváltozás történt, amely
megnehezítette a költségvetés tervezését és a féléves gazdálkodás során is fokozottan
kellett az új előírásokra figyelni. Kiemelte, hogy eddig a társulások költségvetése is
része volt a költségvetésnek, az idén már ez nem része. A hulladékgazdálkodás és a
területfejlesztés sem. A hulladékgazdálkodás során régebben torzítást jelentett,
amikor aktiválásra került a beruházás a koncessziós díjjal való elszámolás
vonatkozásában. Ez közel 2 milliárd Ft-os beruházás volt, amely jelentős mértékben
torzította az önkormányzat kiadási oldalát.
A nemzetiségi önkormányzatok bevételei-kiadásai szintén nem szerepelnek az
önkormányzat költségvetésében, önállóan gazdálkodnak. Plusz feladatot jelent viszont,
hogy külön kell könyvelni nekik, külön beszámolót kell készíteni. Fontos megemlíteni
a polgármesteri hivatal és az önkormányzat feladatainak szétválasztását, itt is két
költségvetést kell készíteni a kincstár számára, külön féléves és éves beszámoló
készítési kötelezettségük van. Nehéz feladat volt, hogy hogyan válasszák szét
feladatokat az éves költségvetés készítésekor. Ezt az is nehezítette, hogy az elemi
költségvetésre vonatkozó szabályok március elején léptek hatályba és februárban már
el kellett fogadni a költségvetést. Ez ahhoz van igazítva, hogy az államháztartási
költségvetés elfogadását követő 45 napon belül a képviselő testületnek tárgyalnia kell a
költségvetést. Mindezek nehezítették az idei gazdálkodást. A segélyezési feladatok
vonatkozásában úgy tervezeték a költségvetés készítésekor, hogy ami államigazgatási
feladat, jegyzői hatáskör azt a hivatali költségvetésbe akarták tervezni, ami

polgármesteri hatáskör azt az önkormányzatiba. Kiadtak egy előzetes füzetet,
amelyben a hivatali feladatoknál nem szerepelt a segélyezési űrlap, így arra
következtettek, hogy az önkormányzatnál kell szerepeltetni. Ez így is van a mostani
költségvetésben. A minisztérium kiadott egy állásfoglalást, hogy mindenki hagyja ott,
ahol az előirányzatot megtervezte, ebben az esetben az önkormányzatnál van a
segélyezési kiadás és bevétel. A képviselői tiszteletdíjak a polgármesteri hivatal
költségvetésébe kellett megtervezni, holott ezek tipikusan önkormányzati feladatok. A
minisztériumban úgy gondolták, hogy az önkormányzatoknál semmilyen személyi
jellegű kifizetés nem fog történni. Később erre rájöttek, hogy ilyen nem lehetséges,
emiatt ez még így szerepel, talán jövőre már rendeződik. Ez majd az
összehasonlíthatóságban jelent problémát. A féléves költségvetési mérlegben 9,1
milliárd Ft-os a teljesítés bevételi oldalon és 8,2 a kiadási oldalon, tehát 900 millió Ftos plusszal zárták a félévet. Semmilyen finanszírozási probléma nem volt. A
kamatbevételek jól alakultak. Az adóbevételek kedvezőek, de az 50%-ot nem éri el a
teljesítés. Vannak olyan adónemek, ahol nem időarányosan teljesülnek a bevételek, pl.
idegenforgalmi adó és az iparűzési adónál is sok befizetés átcsúszik július-augusztus
hónapra. Illetékbevételeknél is kedvező a helyzet, úgy néz ki, hogy szeptember végén
már túlteljesülnek és többi bevétel már, többletbevételként jelentkezhet a
költségvetésben. Hitelfelvétel 114 millió Ft összegben történt, kedvezőek a kamatok,
hosszú a futamidő. Mindenképpen jó dolog volt, hogy ezt sikerült felhasználni. Kiadási
oldalon a költségvetési szervek működési költségvetése módosított előirányzatban
meghaladja a 10 milliárd Ft-ot. Ez azért ilyen sok, mert ebben már benne szerepel a két
színház és a polgármesteri hivatal költségvetése. 53%-os teljesítés van féléves szinten.
Torzítás az benne, hogy az Andrássy esetében 8 havi előirányzat szerepel a működési
teljesítésben. Felújítások, beruházások tekintetében viszonylag alacsonyak a teljesítési
szintek. Vannak elindított közbeszerzések és leállított közbeszerzések. Ennek oka,
hogy az előírások szerint nem elég, ha valaminek előirányzata van, a konkrét bevételi
forrásának is meg kell lennie. A legtöbb fejlesztésnek hitel a forrása és mivel konkrét
hitelszerződések még nincsenek, ezért a közbeszerzések csúszni fognak. Részvételi
szakasz a jövő héten előreláthatólag lezárul és utána jöhet a konkrét ajánlattételi
szakasz. Van olyan hitel, amelyhez kormány engedély is kell. A tárgyi eszköz
értékesítés is jobban alakult, mint az előző években, most 19% fölötti a teljesítés. A
telekértékesítésnél már a tervezett összeget elérték, az egyéb ingatlan értékesítésnél
van jelentős elmaradás. A tartalék előirányzatok is igen jelentősek, 692 millió Ft a félév
végi előirányzat. A költségvetési szerveknél több az időarányosnál pluszban eltérő
finanszírozás, mint máskor szokott. Ebben két jelentős intézmény van: a Színház és az
Andrássy.
Összességében az első féléves költségvetés végrehajtása nem rossz. A második félévet
nagyon szigorú takarékosság mellett kell végig vinni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a
bevételek beszedésére.
Csákvári Antal
Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Kérdése volt, hogy kérdése, észrevétele van-e
valakinek.

Bognár Ignác
Nem szeretne Irodavezető asszony türelmével visszaélni, de legalább 10-12 rövid
kérdésre szeretne választ kapni. A 10. oldalon szerepel, hogy az adóerőképesség 99, 7
millió Ft-tal emelkedett, de több vállalkozás nem nyújtott be határidőre bevallást.
Kérdése volt, hogyan lehet megkövetelni a vállalkozásoktól, hogy az adatszolgáltatás
időben megtörténjen?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ezt az adó iroda vezetőjétől kellene megkérdezni. Van különbség az önkormányzati
adóhatóság és a NAV között. Pl. az önkormányzat köteles adatot szolgáltatni havonta
arról a NAV-nak, hogy mennyi áfa bevétele lesz a következő hónapban. Az
önkormányzati adórendelet semmilyen kötelezettséget nem ír elő a vállalkozásoknak,
abban a tekintetben, hogy adatot kell szolgáltatniuk. Nem szívesen adnak információt
a vállalkozások.
Bognár Ignác
A parkolásból származó bevétel 20%-ban teljesült. Ennek a parkolóház vagy más oka
van?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nem a parkolóház miatt, hanem a közszolgáltatási szerződésmódosítás miatt. A
számlázás átcsúszott a 2. félévre.
Bognár Ignác
Az utólagos rákötéses magánerős közmű-beruházásokra 100 e Ft volt az előirányzat és
most 1 931 e Ft a teljesítés. Ez miért van?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az utólagos rákötésénél vagy elindul egy társaság vagy nem. Év elején a költségvetés
tervezésénél ezt még nem lehet látni.
Bognár Ignác
A 7. oldalon Szarvaskő, miért nem fizet, mikor mindenki más igen?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Szarvaskő is fizet. Az első sorban szerepel a körjegyzőség működtetésére átvett
pénzeszköz.
Bognár Ignác
Szarvaskő Községi Önkormányzat intézményfenntartó mikrotársulásnál 838 e Ft az
előirányzat és a teljesítés nulla.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Mert még nincs meg a szerződés.

Bognár Ignác
A lajosvárosi bölcsődénél 36%-os a bevétel. Már régen átadták a bölcsődét, de még
nincs meg a pénz.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez azért van, mert az elszámolás időigényes, visszaküldik hiánypótlásra és mire még
azt elfogadják az is sok idő. Minimum 90 nap, de lehet 120 is.
Bognár Ignác
Az URBACT programnál 3,94% s a teljesítés. Ennek mi az oka?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Itt jó a helyzet, ahhoz képest, hogy EU-s pályázatról van szó. Hamar kapták meg a
pénzeket. Beszéltek más partnerekkel és van, aki már 2 éve nem kapta meg a pénzét.
Ehhez képest itt folyamatosan tudják lehívni. Elégedett ezzel, nincs tartozás a tavalyi
évről. Nagyon sok papírmunka van ezzel és nagyon időigényes.
Bognár Ignác
Kiadásoknál a parkfenntartás terén 95 millió Ft volt az előirányzat és most 137 millió Ft.
Ezt soknak találta. Kérdése volt, hogy ennek mi az oka?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az eredeti költségvetésben nem volt benne minden terület, amelyet üzemeltet a
városgondozás.
Bognár Ignác
A galambmentesítési program megbukott?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nem bukott meg, még nem indult el.
Bognár Ignác
A Szurkoljunk Együtt c. programnál szereplő 2 millió Ft az olimpiára lett szánva, de
ezt mikor akarják felhasználni?
Csákvári Antal
Ez nem azt jelenti, hogy kitesznek egy vetítőt és az kerül 2 millió Ft-ba.
Merczel Éva
Ebből egy több napos rendezvénysorozat valósult meg.
Bognár Ignác
Az ifjúsági rendezvények és kiadványok támogatására volt 1, 5 millió Ft és 0,81% a
teljesülés.
Lombeczki Gábor
Most lesz szeptemberben a nagy rendezvény, a Drog Ellenes Nap.

Bognár Ignác
A 12. oldalon az ifjúsági tagozat működtetése mit takar?
Merczel Éva
Az Arany János Általános Iskolát támogatják.
Bognár Ignác
A közfoglalkoztatás 75 millió Ft, ami nagyon jó, de csak 15% teljesült. Ennek mi az oka?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A közfoglalkoztatás folyamatosan megy. A bérszámfejtés mindig 1 hónap késéssel
történik és gyakorlatilag június 1-én léptek be az első közfoglalkoztatottak és 3 hónapig
dolgoznak, augusztus végén jönnek az újak és ők is 3 hónapot fognak dolgozni. A
második félévben ez magasabb lesz.
Bognár Ignác
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése. Annak idején ez ellen szavazott.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez még nem valósult meg, majd csak akkor, ha lesz hozzá forrás.
Bognár Ignác
A beruházások nagyon alacsony szinten vannak.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A mostani gazdálkodási szabályok nagyon szigorúak a tavalyi évhez képest.
Bodnár Gábor
Köszönte a jól áttekinthető, informatív beszámolót, a diagramok is nagyon jól mutatják
a különböző paraméterek alakulását. A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott
támogatásnak alakulása a középiskoláknál negatív szám, az alapfokúaknál egál körüli
vagy pozitív. Miből adódik ez?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ennek az egyik oka lehet, hogy pl. egy pályázatnál az első félévben megtörténik a
kifizetés, de a hozzá tartozó támogatás csak később érkezik meg és ilyenkor
előfinanszírozzák az intézménynek a pályázatot. Voltak közüzemei számlák,
amelyeknek a kifizetése most az első félévben történt meg, volt közöttük 2010-es
számla is. Ezek a plusz költségvetési támogatást tették szükségessé. Az 52-53%-os
teljesítés kezelhető, az első félév mindig erősebb, mint a második. A túlórák,
helyettesítések miatt is. Egy – két tétele kifejezetten magas, pl. a színház 32 millió Ftos, időarányoshoz képest többlet finanszírozása. Az Andrássy esetében pedig
természetes az átszervezés miatt. A Sportiskolánál is jelentős a többletfinanszírozás, de
azt majd a TAO-s pénzek fogják egyensúlyba hozni.

Bodnár Gábor
Az intézmények racionális, fegyelmezett gazdálkodásra vannak kényszerülve. Pozitív
volt, hogy az elmúlt évben megengedték, hogy a bérmaradványokat kezeljék az
intézmények, nem vonták vissza őket. Kérte, hogy ha van rá lehetőség az idei évben is
az intézményeknél maradhassanak.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Reméli, hogy nem alakul úgy a költségvetés, hogy ehhez a pénzhez hozzá kellene
nyúlni.
Csákvári Antal
A határozati javaslatban feladatok vannak megfogalmazva. A beruházások valóban
nagyon alacsonyak, de ennek okait elmondta irodavezető asszony, többek között
megfelelő hitel konstrukciót kell találni. A mai kormányzat nehezítette a hitelfelvételt
és emiatt is jobban kell gazdálkodni, mint eddig.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A piac sem bővelkedik hitelforrásban. Más megyéből beszélt kollégákkal, az ő
tapasztalatuk is ez. Eger estében a részvételi szakasz lezárult, minden hitelre van
pályázó, de az igazi megmérettetés az lesz, hogy fognak-e ajánlatot tenni.
Csákvári Antal
Ez mikor lesz?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Reméli, hogy a jövő hét folyamán sikerül döntő bizottsági ülést tartani, ahol az
ajánlattételi felhívás kiírásra kerül és a gyorsított eljárásban talán 2-3 hét múlva már
látni lehet, hogy mennyire lesz sikeres. Nagyon lényeges, hogy majd 1 milliárd Ft-ot
vissza kell fizetni. Igyekeznek minél olcsóbban megoldani, ha pl. jó áron van a svájci
frank, akkor vesznek fel és azt törlesztik a hitelbe.
Csákvári Antal
Mostanában is volt ilyen?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Igen, május elején is vásároltak.
Csákvári Antal
Módosítás nem volt.
A határozati javaslatokról egyszerre szavaznak.
Lombeczki Gábor képviselő úr is megérkezett, így hat tag van jelen a szavazáson.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.

104/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság támogatja az Eger város önkormányzati
gazdálkodásának 2012. I. féléves helyzetéről készített beszámoló Közgyűlés elé
terjesztését, és az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. I. félévi költségvetési folyamatok
ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő:
1. A 2012. évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell
fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a kiadási előirányzatok
takarékos felhasználására. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok
felhasználásánál is érvényesülni kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi
körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: folyamatos 2012. december 31-ig

2. A vagyoni- és helyi adóbevételek alakulását havonta elemezni szükséges.
Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt
kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az
intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente

3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék
előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos 2012. december 31-ig

4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki,
jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő
kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5. A 2013. évi költségvetés előkészítő munkáit szeptemberben meg kell kezdeni,
mivel a 2013. évi költségvetési törvény elfogadása 2012. szeptemberében várható
és a kihirdetést követő 45 napon belül be kell terjeszteni a képviselőtestület
részére a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint

3. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzat módosítására.
Csákvári Antal
Szintén Juhászné dr. Krecz Erzsébet az előadó. Kérdése volt, hogy kíván- szóbeli
kiegészítést tenni?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Nem volt szóbeli kiegészítése.
Bognár Ignác
A Gárdonyi Géza Színház perének kapcsán elmondta, hogy a per most zárult le és
peren kívül szeretnének megegyezni , ami így is 1 millió Ft-ba kerül. Ez egy munkaügyi
per.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Ez már tavaly elindult a Heves Megyei Önkormányzatnál, de mivel átvette a színházat
a város, így a per is átkerült.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy ki képviselte a színházat a perben és ebből mennyit vállal magára?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Nem tudja ki volt a képviselője. Ez bonyolult ügy, részletekbe nem kívánt bele menni.
Bognár Ignác
A bölcsődéknél a 20 férőhely bővítésnek 90 e Ft/fő költsége van.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Ehhez a normatívát majd a márciusi elszámolásnál tudják lehívni. A létszámot most
feltöltik, de csak utólag lehet igényelni az állami támogatást. Lesz gondozási és
étkezési-térítési díj bevétel is.
Bognár Ignác
Akkor ez csak előfinanszírozás.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Egy bölcsődei férőhely fenntartásához nagyon sokat tesznek. Ezért jó, hogy van
gondozási díj, így akkor is fizetni kell a gyerek után havi díjban, ha nem jár a
bölcsödébe 1 hónapig, mert beteg. Erre lehetőséget adnak a jogszabályok, ez javít a
költségvetés helyzetén. A bölcsődei igazgató mindent megtesz, hogy plusz forrásra
tegyen szert. Pl. egész nyáron nyitva voltak és a szabadságolást úgy oldották meg, hogy
mindig legyen bent egy gondozó.
Bognár Ignác
A Szivárvány Óvodánál egy dolgozó visszatért és kettős bérkifizetés történik, akkor
kettős munkavégzés is van?
Juhászné
Ez azt jelenti, hogy visszatért, de el fog menni és a szabadságát ki kell adni, arra kell a
pénz.
Csákvári Antal
Kérte a bizottsági tagokat szavazzanak.
Martonné Adler Ildikó nem tartózkodik a teremben, így csak öt tag szavaz.
A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
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A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
1. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 19.
alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 289 E
Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 E Ftos emelése, az V. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka kiemelt
előirányzatának egyidejű csökkentésével összesen 367 E Ft értékben.
2. A Közgyűlés elrendeli a Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti
Intézménynél (I. fejezet 1. címszám 12. alcímszám) a személyi juttatások 450 E
Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 122 E Ft-

os emelését, az V. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka kiemelt
előirányzatának egyidejű csökkentésével összesen 572 E Ft értékben.
3. A Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 23. alcímszám) történjen meg
a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.000 E Ft-os, és a dologi kiadások
60 E Ft-os növelése, a V. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának egyidejű csökkentésével összesen 1.060 E Ft értékben.
4. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 21.
alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.620 E
Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 437 E Ftos, a dologi kiadások 500 E Ft-os, az intézményi működési bevételek 702 E Ftos és az intézményfinanszírozás 1.855 E Ft-os növelése, a V. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 1.855 E Ft-os
csökkentésével.

4. Előterjesztés a Szentmarjay Stadionnal kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataláról.
Csákvári Antal
Jelen van Szűcs Tamás a vagyongazdálkodási csoport vezetője. A Futball Club Kft.
részéről Kocsis Zoltán nincs jelen. Kérdése volt, hogy Szűcs Tamás kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Szűcs Tamás
Nem kívánt kiegészítést tenni, az előterjesztésben minden szerepel.
Csákvári Antal
A stadionban a világítást kell megoldani. 26 év után újra NBI-s csapat Eger. Fájó
probléma, hogy nem tudnak itthon játszani a hazai mérkőzéseken. Szükséges lenne,
hogy minél gyorsabban megvalósulhasson a világítás rendezése, amely a verseny
kiírásban is szerepel, illetve a Magyar Televízió is feltételként szabja, hogy csak akkor
közvetíti a meccset, ha ez az infrastruktúra rendelkezésre áll.
Négy határozati javaslat van, ezekről majd a Közgyűlés fog dönteni.
Dr. Nagy Árpád
Gyakorlatilag 3 hasonló témájú napirendi pont van egymás után, az egyik a
Szentmarjay Stadionnal, a másik a Kemény Ferenc Körcsarnokkal, a harmadik pedig a
Bárány Uszodával kapcsolatos. A mindhárommal kapcsolatos észrevételeit és kérdéseit
egyszerre szeretné elmondani. Mindhárom előterjesztés azonos szisztémára épül, a
TAO-ra, a hasznosításra, a pályáztatásra és az önkormányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatos kérdéseket érint.
Csákvári Antal
Napirendi pontok szerint kellene haladni.

Dr. Nagy Árpád
Mindhárom előterjesztés ugyanabban a rendszerben épül fel. Ugyanazokat a jogi
intézményeket és problémaköröket fogja össze, így érdemesebb lenne mindhárom
esetében legalább elvi részét együtt tárgyalni.
Csákvári Antal
A határozati javaslatok, amiről a bizottságnak dönteni kell mindegyik napirendi
pontnál másak.
Szűcs Tamás
Valóban egyforma módon épülnek fel az előterjesztések. Bármilyen elméleti jellegű
kérdést, akár pályáztatásról van szó vagy eljárás jogi kérdésről, azt a Szentmarjay
Stadion előterjesztésénél is meg lehet tárgyalni. Amennyiben külön kérdés van a
Kemény Ferenc Sportcsarnokhoz vagy a Bárány Uszodához, akkor azt annál a
napirendi pontnál lehetne tárgyalni, ha ez a Tanácsnok úrnak is megfelel.
Csákvári Antal
Rendben, úgy jó lesz.
Az 5 napirendi pont most került kiosztásra, nem szerepelt az adathordozón
Aranyosi Gábor
Az anyagi háttérrel kapcsolatban volt hozzászólása. A stadion önkormányzati tulajdon
és ezt bérli az Egri Futball Club Kft., amely egy profit orientált szervezet, az a céljuk,
hogy ez hasznot hozzon. Ez természetes dolog. Beruházásra lenne szükség, amelynek
tőke igénye 200 millió Ft. Minél színvonalasabb a stadion, annál nagyobb bérleti díjat
lehet érvényesíteni a bérbe vevővel szemben. Az anyagban több helyen olvasható, hogy
Magyarországon a közeljövőben stadionfejlesztési, korszerűsítési program indul el.
Ebből az egri önkormányzat is részesedhetne. Kérdése volt, hogy az előterjesztésekben
szereplő konstrukció mennyire előnyös Egernek?
A televíziós közvetítések által az egyesületek bevételei jelentősen megváltoztak.
Csákvári Antal
A televíziós jogdíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy ha a csapat az utolsó helyen
szerepel, akkor is évi 150 millió Ft-ot kap az MTVA-tól.
Véleménye szerint mindhárom előterjesztés rendben van, a nyilatkozatok és a
szerződések is.
Aranyosi Gábor
Kérdése volt, hogy ha a csapat jövőre kieseik, akkor mi lesz? Erre már volt példa
Dunaújvárosban és a stadion a mai napig ott áll.
Csákvári Antal
Abban a helyzetben is működtetni kell, pl. II. osztályú csapatok esti mérkőzéseket
játszhatnak.

Aranyosi Gábor
A közelmúltban a Leányka utcai Invest Sportcentrumban járt, ahol 200 Ft-ért lehet
futni egy kört.
Dr. Nagy Árpád
Az csak a belépő díj.
Aranyosi Gábor
Manapság minden pénzbe kerül, ezt tudomásul is veszi, nem ez a gond. Eger
iskolaváros, sok iskolai rendezvény, testnevelés órák, versenyek vannak a stadionban.
A javaslatban szerepel, hogy az iskolák is részt vehetnek ebben. Ez valósuljon is meg,
oda kell figyelni mind a két félnek erre.
Dr. Nagy Árpád
Pozitív dolog, hogy a város, jelentős forrásból a sportlétesítményeit szebbé és
sportolásra alkalmassá tegye. A pályázatba az önkormányzat a tulajdonába lévő
létesítményeket küldi be, bizonyos kezelő, egyesületi szervezeteken keresztül.
Gondolkodni kell azon, hogy a pályázaton való részvételben a polgárok részéről
jelentkező sportági igények ezen pályázatok megvalósítása kapcsán támogatást
reméljenek vagy háttérbe szorulnak. Ha a szerződéseket megkötik, akkor a lehetőség,
hogy a gyerekek is bekapcsolódhassanak az egészséges életmódba szélesedni fog vagy
nem? Ezekből az előterjesztésekből ez nem derül ki. Látszik, hogy itt a nyilatkozat
megadásáról, egy rendszer felépítésről van szó, de nem lett volna baj, ha látható, hogy
konkrétan milyen beruházások kerülnek megvalósításra ezen források terhére, illetve
mennyibe kerülnek a beruházások. Az sem derül ki, hogy az önkormányzati
költségvetésben mennyire van biztosítva az ehhez szükséges 30%-os önrész fedezte.
Kérdése volt, hogy a piaci alapon történő hasznosítás mit takar pontosan? Ebből úgy
tűnik, hogy az, aki ezt a TAO-s pályázatot le fogja bonyolítani majd piaci alapon fogja a
többi sportszervezetnek tovább adni az általa felújított sportlétesítményt. Pl. a Bárány
Uszodánál az úszók a vízilabda klubnak, a Vízmű SC-nek fognak bérleti díjat piaci
alapon fizetni? A „napi üzemidő 20%-a” esetében mennyi az üzemidő, 24 óra vagy az
az idő, amíg lehet edzést tartani? Vélhetően törekedni arra, miután a jogszabályok
lehetőséget adnak rá, hogy ezek a számok konkrétan alátámasztva egy pozitív város
egészének kulturális és sportolási lehetőségeit bővítsék és ne szűkítsék. Tehát ne
történjen meg az, amit Aranyosi Gábor is mondott, hogy ott marad a létesítmény és
nem lesz hasznosítva. Az értékcsökkenési költség és a működési költség 50%-ban lehet
megállapítani a bérleti díjat. Ismeretei szerint ezeknek a létesítményeknek az
értéklírása zéró vagy akörüli.
Szűcs Tamás
2%.
Dr. Nagy Árpád
Az a mértéke. Kíváncsi, hogy milyen szám fog ide bekerülni. Úgy tudja, hogy ezek már
megnyert pályázatok. A 3. határozati javaslat mondata sem nyelvtanilag sem
értelmileg nem állja meg a helyét. Szeretné tudni, hogy ez pontosan mit takar? Az 1.
pontban is értelmezhetetlen számára, hogy a Városi Sportiskola pontosan mire kap

felhatalmazást. Úgy véli, a pályázatban való részvételre kap felhatalmazást, miután az
önkormányzat tulajdonában álló létesítmény. A jelzálog tartalmát is tisztázni kellene.
Sajnos ennél részletesebben nem volt ideje átnézni az anyagot, így csak ennyivel tudja
segíteni a bizottság munkáját. Ez mindenképpen pozitív folyamat, de a részleteit
érdemes tisztázni Eger város és a sport érdekében is.
Csákvári Antal
Megköszönte az észrevételeket, kérdéseket. Elmondta Dr. Nagy Árpádnak, hogy a 4.
határozati javaslatban választ kaphat a kérdésére az önerővel kapcsolatban:, miszerint
„… a pályázat önerejének biztosítása, továbbá a létesítmény sportcélú hasznosítása
részletes szakmai feltételeinek kidolgozása érdekében a lehetséges támogatókkal és
szponzorokkal, és az Egri Futball Club Kft-vel együttműködve folytasson
tárgyalásokat”.
Ebből úgy tűnik, hogy nem csak egri önkormányzat pénze biztosítaná az önerőt. A
Szentmarjay Stadion előterjesztését jobb lett volna, hamarabb egy rendkívüli bizottsági
ülésen tárgyalni. Ez gyorsította volna a döntéshozatalt és csapat hamarabb játszhatná
itthon a mérkőzéseit.
Szűcs Tamás
Ezzel a témával még sokat fog foglalkozni a közgyűlés és talán a bizottság is.
Csákvári Antal
Az baj, mert októberre már állni és működnie kellene. Jobb lett volna hamarabb
tárgyalni.
Szűcs Tamás
Mindhárom előterjesztésben alapvetően kettő dolgot kell megvizsgálni. Az egyik az az,
hogy bizonyos tekintetben kényszerhelyzetben vannak és az Ő feladata a város
vagyonának gyarapítása és védelme. Mindhárom ingatlan Eger város tulajdonában van.
A beruházásokat, mint idegen ingatlanokon végzett beruházásokat saját könyveikben
tartják nyilván. A fenntartási idő leteltével átadják térítésmentesen Eger városának, így
a város vagyona mindhárom beruházás kapcsán gyarapodni fog. A stadion jelenleg
alkalmatlan NBI-s meccs megtartására. Ezeket a minimális biztonságtechnikai
beruházásokat és világítástechnikai beruházásokat vagy elvégzik, vagy nem lesz
Egerben hazai mérkőzés. A Kemény Ferenc Sportcsarnok esetében a tűzoltóság
jelenleg a néző kapacitást 100 főre korlátozza, amennyiben nem eszközölnek
beruházásokat. A Szentmarjay Stadion és a Kemény Ferenc Sportcsarnok a Városi
Sportiskola kezelésében van. A stadiont az Egri Futball Club Kft. a Sportiskolától bérli.
Mindhárom beruházás kapcsán a használhatóság bővül. A beruházás elvégzése utáni
feladat lesz, hogy ezekkel éljen a város. A pályázatok már benyújtásra kerültek, nem
született még döntés. A jelzálogjog benyújtás a pályázat feltétele. Amennyiben ezeket a
közgyűlés nem támogatja, akkor a pályázatot automatikusan elutasítják és esély sem
lesz arra, hogy támogatói szerződést kössenek. Ezek az alapfeltételek a TAO-s pénzek
esetében, mert ezek valójában a magyar államot illető adók. Az önrész vonatkozásában
semmilyen kötelezettséget nem tartalmaz egy határozati javaslat sem. Csak arra vállal
kötelezettséget, hogy az önrész előteremtéséhez együtt működik az adott

partnerekkel. Nincs kizárva az sem, hogy az önrészből az önkormányzat is részt vállal,
már amennyire a költségvetés engedi.
A társasági adóról szóló jogszabály egyértelműen meghatározza azt, hogy ezen
támogatott beruházásokból megvalósuló ingatlanfejlesztések kapcsán piaci
hasznosításnak is lennie kell. A piaci hasznosítás alsómértéke az értéknövekedéssel
létrejövő tárgyi eszköz érték után elszámolandó értékcsökkenés és a működési költség
50%-a. Ezt az év 365 napjára és a nap 24 órájára kell számolni.
Dr. Nagy Árpád
A konstrukció teljesen tiszta és világos. Az a baj, hogy a sarok számokat nem lehet
tudni pontosan és azt, hogy mivel van alátámasztva a beruházási költség és a
működtetési költség az mennyi. A folyamatot támogatni kell, de ezeket a számokat
fontos lenne tisztázni. A sportszakmai feltételeket is jó lenne látni. Az a fontos, hogy
ezek a pályázatok jól hasznosuljanak és a város vagyona gyarapodjon és a sportolási
terek bővüljenek Eger város lakosai számára.
Martonné Adler Ildikó
Valóban nagyon fontos kérdés, hogy kik és hogyan juthatnak hozzá a
sportlétesítményekhez. Készül Eger új sportkoncepciója, melyben egy fejezetet kap a
rekreáció, ehhez sok segítséget kaptak a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaságtól.
Az a cél, hogy minél több nyitott pálya lehetőség legyen a városban.
Bognár Ignác
Stadion esetében pl. lehetne olyan megoldás is, hogy az önerőt az egri Futball Club Kft.
állja a bérleti díj elengedése fejében. Polgármester Úr a tárgyalásokat ez irányba is
mozdíthatná.
Csákvári Antal
Ez egy logikus elképzelés.
Szűcs Tamás
Ekkora volumenű pályázatokat Egeren kívül csak Debrecen nyújtott be. A forrásokat
tekintve most is folynak a tárgyalások és konkrét műszaki lehetőségek tükrében lehet
megmondani pontosan, hogy mekkorák lehetnek a beruházások. A bruttó maximális
összeg 300 millió Ft lehet. A Bárány Uszoda felújítása ettől lényeges többe kerülne,
viszont főépítész úr vezetése alatt álló team megpróbálta ezt a munkaanyagot úgy
szétbontani, hogy a felújítás első lépése ebből megvalósítható legyen.
Csákvári Antal
Kérdése volt Szűcs Tamás és Merczel Éva felé, hogy Kovács Géza jelezte azt, hogy nem
jön?
Örült volna, ha részt vesz az ülésen.
Szűcs Tamás
A világítást biztosító reflektorok ügyében tárgyal, ill. részt vesz a tárgyaláson. A Futball
Club Kft. felől szükségesek a garanciák az önkormányzat, ill. a sportiskola felé is, így a
sportiskola vezetője mindenféle beruházással kapcsolatos tárgyaláson részt vesz.

Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A határozati javaslatokról egyben szavaznak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
106/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad a
Szentmarjay Tibor Stadion NB.I. mérkőzésekre való alkalmasságát szolgáló
beruházáshoz, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázathoz az Egri Futball Club Kft
részére, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulást ad arra vonatkozóan, hogy
a Szentmarjay Tibor Stadion NB.I. mérkőzésekre való alkalmasságát szolgáló
beruházáshoz, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat alapján az Egri Futball Club
Kft által tervezett beruházás üzembe helyezését követő 15 éves időtartamra - a
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §
alapján jóváhagyja a Szentmarjay Tibor Stadion bérleti jogcímen,
versenyeztetés útján történő hasznosítását az alábbi feltételek mellett:
• a hasznosító kiválasztásának módja: zártkörű versenyeztetés;
• a hasznosításra átadás időtartama: a Tao. tv. 22/C. § alapján megvalósuló
tárgyi eszköz beruházás üzembe helyezését követő 15 év;
• a hasznosító által minimálisan fizetendő díj mértéke: a bérleményre eső
tényleges értékcsökkenési költségei és működési költségei összegének
50%-a;
• a hasznosítótól elvárt felújítási és karbantartási igény: a támogatási
igazolásban meghatározott mértékben
• az ingatlanban folytatható tevékenység meghatározása

A Közgyűlés felkéri a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot a határozatban
szereplő feltételeknek megfelelő versenykiírás elfogadására, azzal a feltétellel,
hogy a szerződés megkötését a szükséges további döntések meghozatalával
együtt a Közgyűlés hagyja jóvá.
Felelős:
Határidő:

Szűcs Tamás vagyongazdálkodási Csoport vezetője
2012. szeptember 30.

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szentmarjay Tibor Stadion NB.I. mérkőzésekre való alkalmasságát szolgáló
beruházáshoz, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat önerejének biztosítása,
továbbá a létesítmény sportcélú hasznosítása részletes szakmai feltételeinek
kidolgozása érdekében a lehetséges támogatókkal és szponzorokkal, és az Egri
Futball Club Kft-vel együttműködve folytasson tárgyalásokat.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. október 31.

5. Előterjesztés a Kemény Ferenc Körcsarnokkal kapcsolatos tulajdonosi
döntések meghozataláról.
Csákvári Antal
A kiosztásos anyagban sok konkrétum látható, hogy milyen felújítások valósulnának
meg. Pl.: csarnok fűtéskorszerűsítés, csarnok szigetelés, világítás felújítás, küzdőtér
felújítás, öltözők, vizesblokk teljes felújítása. Ezek komoly és szükséges felújítások.
Hozzászólás nem lévén, kérte a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
107/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad a Kemény
Ferenc Sportcsarnokban tervezett beruházáshoz forrást biztosító, a Tao. tv.
22/C. § szerinti pályázathoz az Egri Városi Sportiskola részére, és felhatalmazza
a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulást ad arra vonatkozóan, hogy
a Kemény Ferenc Sportcsarnokban tervezett beruházáshoz forrást biztosító, a

Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat alapján az Egri Városi Sportiskola által
tervezett beruházás üzembe helyezését követő 15 éves időtartamra - a
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Kemény Ferenc Sportcsarnokban tervezett beruházáshoz forrást biztosító, a
Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat önerejének biztosítása, továbbá a létesítmény
sportcélú hasznosítása részletes szakmai feltételeinek kidolgozása érdekében
az Egri Városi Sportiskolával együttműködve folytasson tárgyalásokat.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje:
1-2. határozati javaslatok: 2012. augusztus 31.
3. határozati javaslat: 2012. október 31.

6. Előterjesztés a Bárány Uszodával kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataláról.
Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés
elé történő terjesztését.
108/2012. (VIII. 21.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulást ad a Bárány
Uszoda felújítását szolgáló, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázathoz az Egri Vízmű
Sport Club részére, és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulást ad arra vonatkozóan, hogy
a Bárány Uszoda felújítását szolgáló, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat alapján
az Egri Vízmű Sport Club által tervezett beruházás üzembe helyezését követő 15
éves időtartamra - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, és felhatalmazza a
polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. augusztus 31.

3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §
alapján jóváhagyja a Bárány Uszoda bérleti jogcímen, versenyeztetés útján
történő hasznosítását az alábbi feltételek mellett:
• a hasznosító kiválasztásának módja: zártkörű versenyeztetés a városi
vízilabda klubok részvételével;
• a hasznosításra átadás időtartama: a Tao. tv. 22/C. § alapján megvalósuló
tárgyi eszköz beruházás üzembe helyezését követő 15 év;
• a hasznosító által minimálisan fizetendő díj mértéke: a bérleményre eső
tényleges értékcsökkenési költségei és működési költségei összegének
50%-a;
• a hasznosítótól elvárt felújítási és karbantartási igény: a támogatási
igazolásban meghatározott mértékben
• az ingatlanban folytatható tevékenység meghatározása: vízilabda sport
tevékenység
• A szerződés hatálya lépésének feltétele a támogatási igazolás kiadása és
az önerő biztosíthatóságára vonatkozó külön döntés meghozatala
A Közgyűlés felkéri a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot a határozatban
szereplő feltételeknek megfelelő versenykiírás elfogadására, azzal a feltétellel,
hogy a szerződés megkötését a szükséges további döntések meghozatalával
együtt a Közgyűlés hagyja jóvá.
Felelős:
Határidő:

Szűcs Tamás, a Vagyongazdálkodási Csoport Vezetője
2012. szeptember 30.

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Bárány Uszoda felújítását szolgáló, a Tao. tv. 22/C. § szerinti pályázat
önerejének biztosítása, továbbá a létesítmény sportcélú hasznosítása részletes
szakmai feltételeinek kidolgozása érdekében az Egri Vízmű Sport Clubbal
együttműködve folytasson tárgyalásokat.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. október 31.

15. Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2011/2012.
tanévben elért eredményéről.
Csákvári Antal
Nagyon jó, részletes anyag. Sok minden látható belőle az általános és a középiskoláknál
is
Bognár Ignác
A 15. mellékletben az adatoknál az „összes” adat, ugyanaz, mint a Bornemissza adata, a
többi nem lett hozzá adva. A Bornemisszát gyakran kiemeli. Nem az iskolát akarja
bántani, a számokat szokta nézni. A 8 évfolyamra épülő szakképzésnél az 1 főre jutó
igazolatlan és igazolt hiányzások száma nagyon magas. Kérte igazgató urat ne
haragudjon meg, mert ez nem a tanárokra és az iskolavezetésre vonatkozó elitélés.
Borbély András
Bárki bármikor elmehet az iskolába, megnézhetik a dohányzási jegyzéket, az ÁNTSZ is
volt ellenőrizni. A többi iskolát is meglehetne nézni. Egy program keretén belül
minden héten járnak rendőrök az iskolába és közös körutakat szerveznek a szubjektív
biztonság érdekében is, és ez nagyon jól működik. A rendőrökkel szokott beszélgetni
és vannak információi a többi egri középiskola problémáiról is, amelyekhez képest a
Bornemisszáé eltörpül. Nem szeretne senkit megbántani, vagy személyeskedni, mert
ezek magáninformációk. Más középiskolákban nagyságrendekkel nagyobb problémák
vannak és még sincs „ügy” belőle. Az Bornemisszába járó gyerekek és a szülői kör
tapasztalata az, hogy a negatív vélemények ellenére az iskolában egy nagyon megértő
és segítőkész tanári kar van.
Bodnár Gábor
Megköszönte irodavezető asszony és az iroda dolgozóinak a precíz, pontos kimutatást.
Ez nem minden városban működik így. Itt viszont nagyon tisztán lehet látni, hogy mi a
helyzet Eger városában az önkormányzati és más fenntartású intézmények esetében is.
Sok tanulság leszűrhető belőle. Az irodán személyi változások is voltak, mégis időben
elkészült a kimutatás. Gratulált hozzá, hogy ilyen hamar elkészült.
Aranyosi Gábor
Ebből az anyagból az iskolák számára is sok minden kiderül egymásról. Sportnyelven
szólva „az eredmény minősíti az edzőt” és itt az eredmények minősítik az iskolát, a
tanárt. Az iskolák számára ennek van valamilyen következménye?
Merczel Éva
Az intézményvezetők ezeket a táblázatokat tájékoztatás képen megkapják. Úgy
gondolja, hogy egy felelős intézményvezető mindig megnézi, hogy milyen az ő
eredménye a hasonló iskolák tekintetében. A kiugró rossz vagy jó eredményeket is
meg kell vizsgálni, mi az oka.

Aranyosi Gábor
A kompetencia felmérések az azonos típusú iskolák eredményeit mutatják, ez alapján
az iskolák is el tudják magukat helyezni a többi iskola mellet, hogy hol tartanak.
Valamelyik évben volt egy felmérés, amely az mutatta, hogy az ország vendéglátóipari
iskolái milyen szinten teljesítenek a különböző tantárgyakból. Ezek a beszámolók
fontosak.
Bodnár Gábor
Az iskolában minden munkaközösségnek ajánlja, hogy nézzék át és beszéljék meg. A
vezetői munkája és az iskola önértékelésében is látja ennek a hasznát.
Csákvári Antal
Kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.

A bizottság támogatja az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények
2011/2012. tanévben elért eredményéről szóló tájékoztató Közgyűlés elé
terjesztését.

k. m. f.

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

