365-11/2013. Humán Szolgáltatási Iroda

Jegyzőkönyv

Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. október 15-én Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Kossuth L. u. 28.) megtartott nyílt
üléséről.

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Hegedüs Gábort sport ügyintéző
Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Dr. Nagy Árpád – Civil Kerekasztal
Nagyné Gátsik Andrea – PSZ városi titkár

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, a szakirodák képviselőit
és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen
van. Dr. Stefán Zoltán bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben az anyagokat. Senki nem jelezte,
hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre. Módosító javaslat nem érkezett a napirendi
pontokhoz, kérte szavazzanak azok elfogadásáról.

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

A meghívó szerinti első napirendi pont előadója, Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető asszony elfoglaltsága miatt kicsit késni fog, ezért a 2. napirendi pont
tárgyalásával kezdődik az ülés.

2. Előterjesztés az általános iskolások utaztatásának támogatásáról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője és előadója Martonné Adler Ildikó képviselő asszony. Kérdése
volt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Martonné Adler Ildikó
Vannak családok, akikre plusz terhet ró az utaztatás. A másodikosok úszásoktatását a
város támogatja, de az odajutás problémás. Az egri iskolák közül talán csak a Lenkey
tudja gyalog megközelíteni az uszodát. Arra kérik Polgármester Urat, hogy kezdjen
egyeztetéseket a Volán Zrt-vel. Az Eger Termál Kft. részéről felajánlott vízfelület nem
elég a második osztályos gyerekek úszásoktatására. Ott annyi idő alatt nem lehet meg
tanulni úszni. Nem mindegyik tanintézmény értesült időben arról, hogy be kell
nyújtani az igényeket az úszásoktatásra, a vízfelületre. De ez nem probléma, mert a
gyerekek a következő félévben is másodikosok lesznek és talán egy májusi időpontban
erre sor kerülhet. Érdemes lenne átgondolni azt, hogy nem csak a Bitskey Uszoda
medencéi lennének alkalmasak az úszásoktatásra, hanem a strand egyes medencéi is.
Örvendetes az, hogy az állam támogatni kívánja különböző pályázati formákban a
tanuszodák építését, így talán van remény a Balassi tanmedencéjének felújítására is.
Csákvári Antal
A Volánnal volt már tárgyalás?
Martonné Adler Ildikó
Nem tárgyalt velük. Polgármester Úr az, aki hivatott ezt megtenni. Az előterjesztés is
csak arról szól, hogy kéri Polgármester Urat, kezdeményezzen tárgyalást ebben az
ügyben.
dr. Palotai Zsuzsanna
Tájékozódás jelleggel tárgyalt már erről. A Volán részéről nincs jogi akadálya annak,
hogy az óvodások felszálljanak az autóbuszra, mert a 6 év alattiak egyébként is ingyen
utaznak. A 6 év felettieknek már jegyet kell vásárolni, amely tartalmazza a biztosítást
is. Az iskolákban vannak olyan gyerekek, akiknek van bérlete és a szülő nem feltétlenül
fogja kifizetni a 300 Ft-ot azért, hogy elmenjen az uszodába a gyerek. Akinek nincs
bérlete, az a 300 Ft-ot még kifizetné, de a 600 Ft-ot már nem. A már működő
megoldások közül egyik sem megfelelő.
Martonné Adler Ildikó
De valami megoldás csak van, mert más városokban ezt képesek megoldani. Például
csoportos jegy formájában is megoldható lenne.
Nagyné Gátsik Andrea
Támogatja képviselő asszony javaslatát. Az óvodásoknál sem egyértelműen jó a helyzet.
A helyijárti buszon nagy a balesetveszély, nehéz a kisgyerekekre felügyelni. A
Bervavölgyi óvodánál nem működik az óvodabusz és a szülők fizetnek az autóbuszért,
finanszírozzák a gyerekek úszásoktatásra járását. Az óvodásokat is fel kellene
térképezni ebből a szempontból.

Csákvári Antal
A városszéli óvodáknál megfontolandó lenne az, hogy az iskolásokhoz hasonlóan
kezeljék ezt a helyzetet. Ha sikerülne elérni a Volánnál, hogy egy különjárat legyen,
akkor az érintett óvodákat is be lehet ebbe vonni. Valószínűleg az önkormányzatnak
ezt támogatni kell anyagilag is. Az állam az uszodák építésére is egyre több pénzt fog
adni és akkor ez a probléma enyhülhet.
Bognár Ignác
Elmondta, hogy a 6 év feletti óvodásokat az autóbuszjáratokon megbünteti az ellenőr.
A Volánnal azt kellene megbeszélni, hogy a 6 év alatti, illetve az óvodába járó
gyerekeknek ingyenes az utazás. Nem szép dolog a 6 és fél éves gyereket megbüntetni,
amikor éppen az óvodából megy haza. Erre volt már példa.
Az anyagban szerepel, hogy az uszodabuszok működtetésének költsége alkalmanként
3000-5000 Ft. Véleménye szerint erről nem kellene megállapodást kötni a Volánnal,
mert így is kapnak támogatást az önkormányzattól. Van, akinek eleve van bérlete és
vannak nem is egri gyerekek, de ide járnak iskolába. Nem a városnak kellene ezt
támogatni. A Klebelsberg is támogathatná a gyerekek úszásoktatásra való eljutását.
Az előterjesztést nem tudja támogatni.
Csákvári Antal
Itt új járatokról van szó. Amire a gyermeknek bérlete van az a helyijárat. A helyi
közlekedést az önkormányzatnak támogatnia kell azért, hogy működjön. A Volán
legyen annyira rugalmas, hogy ne büntesse meg a 6 évnél idősebb óvodást. Erről
mindenképpen tárgyalni kell a céggel és arra is ügyelni kell, hogy ne kérjen újabb
támogatást. Valóban nem egyértelműen csak a városnak feladata ez a dolog, hanem a
Klebelsberggel is jó lenne erről tárgyalni.
Martonné Adler Ildikó
Az iskolák benyújtják a versenynaptárukat a Klebelsbergnek és elég teher számukra az
országos versenyekre utazó gyerekek utaztatása, támogatása. Amióta állami
fenntartásban vannak az iskolák csak a Kemény Ferenc Általános Iskolának több mint 1
millió Ft-ot fizetett ki a Klebelsberg a sportolók utaztatására. A versenysportot
kötelezően támogatják és vannak a megyében olyan Klebelsbergek, ahol nem csak
fenntartók, de működtetők is egyben.
Csákvári Antal
Az úszásoktatás alapfeladat, a tanrend része. Ha a fenntartó a Klebelsberg és az ott
folyó szakmai munkáért is felelős, akkor nem lenne probléma őket bevonni ebbe, mert
ilyen téren is van felelősségük. Ezt majd meg kell tárgyalni. Az a lényeg, hogy a
gyerekek eljussanak az úszásoktatásra.
Dr. Nagy Árpád
Nem az önkormányzat akarta azt, hogy állami fenntartásúak legyenek az iskolák,
hanem az állam. Ebben az esetben a kötelező tantervi előírás teljesítésének a
finanszírozása legalább egy egyeztetést mindenképpen megkíván a Klebelsberggel
azért, hogy az intézet vagy az iskola vagy ki az, aki finanszírozza ennek a tantervi
kötelezettségnek a teljesítését. Akkor a matematikai versenyek finanszírozása is
kérdésessé válhat a jövőben? Ezeket érdemes lenne egyeztetni

Csákvári Antal
A tanrendbe beépített az úszásoktatás. Szakmailag a Klebelsberg felügyeli, tehát
logikus lenne az, hogy építse fel ennek a működését.
Dr. Nagy Árpád
Biztos, hogy nincs beépítve ennek a költségvetési fedezete?
Martonné Adler Ildikó
Nincsen.
Bognár Ignác
Javasolta, hogy a gyerekek kerékpárral menjenek az uszodába. Gyalog vagy futva is
lehet menni, akár testnevelés órán is.
Csákvári Antal
Ez nem délután van, szabadidőben, hanem iskolai tanrendbe beépített.
Martonné Adler Ildikó
Kérte képviselő urat induljon el 28 második osztályos gyerekkel a Vallon utcából
gyalog és majd vissza. Sajnos nincs minden gyermeknek biciklije. Az a baj, hogy csak 1
uszoda van, amit igénybe lehet venni. Örülne, ha a Balassiban lévő medence felújítás
megvalósulhatna. Problémák lesznek a mindennapos testnevelés feltételeinek
megteremtésével, de ezt is meg kell majd oldani. Tornatermeket is kell építeni,
udvarokat átalakítani. Nem lehet azt megtenni, hogy aminek nincs meg a feltétele,
akkor azt nem csinálják meg.
Nem arról van szó, hogy ne biciklizzenek a gyerekek. Lehet biciklizni, most is jöttek a
Tinódiból biciklivel felső tagozatos gyerekek, ehhez kellett 2 kísérő tanár. Tudomásul
kell venni, hogy erre nincs elég tanár.
Bognár Ignác
Nem kell ennyire félteni a gyerekeket.
Csákvári Antal
Sok feltétel hiányzik még ahhoz, hogy a képviselő úr által elmondottak
megvalósuljanak. Ilyen kicsi gyerekekkel ez így nem működik.
Aranyosi Gábor
Örvendetes, hogy a gyerekek részt vesznek egy ilyen programban. Ahhoz, hogy
Polgármester Úr tárgyalásokat folytasson, konkrétabb dolgokra lesz szükség, például
hány gyermeket érint ez?
Martonné Adler Ildikó
Az összes második osztályos gyermeket a városban.
Aranyosi Gábor
Mennyire foglalt a délelőtti vagy délutáni időszakban a Bitskey Uszoda tanmedencéje?
Csákvári Antal
Ez már nagyon részletkérdés, nem tartozik ide.

Aranyosi Gábor
Valamilyen szempontból ide tartozik. Elmondta, hogy a hétvégén a Kereskedelmi
kisbuszát Ostoros vette igénybe arra a célra, hogy behozza a gyerekeket az uszodába.
Elvileg ez is lehet egyfajta megoldás. Az iskolával fel lehetne venni a kapcsolatot ez
ügyben, mert két buszuk is van.
Csákvári Antal
Az a lényeg, hogy a Klebelsberg, a Volán és az Önkormányzat tárgyaljon erről a
kérdésről és találjanak megoldást.
Nagyné Gátsik Andrea
A mindennapos testnevelés bevezetése kapcsán már korábban is volt szó a Balassi
tanmedencéjének a felújításáról. Kérte, hogy ezt is támogassák majd.
Dr. Nagy Árpád
A tanrendváltozás miatt az egyesületek a tornatermekből kiszorulnak, a téli edzések
lehetetlenné válnak a városban. A megnövekedett testnevelés órák miatt egészen
délutánig foglaltak a tornatermek. Ezt csak jelezni szerette volna, mint hosszú távú
problémát.
Csákvári Antal
Most arról kell szavazni, hogy ez az anyag elfogadható-e és Közgyűlés elé kerülhet-e.
Kérte, szavazzanak az előterjesztésről.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
kezdjen egyeztetést az Agria Volán Zrt-vel az úszásoktatásra utazó tanulók
térítésmentes helyijárati utaztatásáról.

Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2013. november 30.

A Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
történő terjesztését.
114/2013. (X.15.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés
számára.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
kezdjen egyeztetést az Agria Volán Zrt-vel az úszásoktatásra utazó tanulók
térítésmentes helyijárati utaztatásáról.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2013. november 30.

3. Előterjesztés kiemelkedő sportolók támogatására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Összesen 27 pályázat érkezett. Átadta a szót Hegedüs Gábor sportreferensnek.
Hegedüs Gábor
Nehéz döntést hozni, hogy ki kapjon támogatást, mert sok, jó eredményt elért diák van.
Csákvári Antal
Ez az anyag Közgyűlés elé nem fog kerülni. A gyerekek decemberben kapják meg a
támogatást.
Hegedüs Gábor
A diákolimpikonok köszöntésével egy időben kapják meg. Mellékletként szerepel az
anyagban a pályázati kiírás. Csak egri tanuló pályázhatott, mégis érkezett nem egri
tanulókról is pályázat.
Csákvári Antal
Jónak találta a határozati javaslatot.
Bognár Ignác
Szöllösi Henriknek jóval kisebb eredményei vannak, mint a többieknek. Kérdése volt mi
az oka annak, hogy Ő kap támogatást?
Hegedüs Gábor
Junior OB-n V. és II. helyezéseket ért el. Európa Bajnokságon légfegyver kategóriában 49.
helyezést ért el, Olimpiai Reménységek Versenyén 32. helyezést ért el. Ezek felnőtt
versenyek és ide kijutni is nagy eredmény.
Csákvári Antal
Képviselő úr elfogadta a választ. Módosító javaslat nem érkezett. Kérte, szavazzanak a
határozati javaslatról.
Döntési javaslat:
A bizottság saját hatáskörben eljárva az alábbi sportolókat részesíti 2013. évben a
kiemelkedő sportolók támogatására elkülönített 450 000 Ft-os keret terhére egyenlő
összegű, egyszeri támogatásban:
Támogatás összege
Ssz.

Név

Sportág

Iskola
(bruttó e Ft)

1.

Török Zsolt

Birkózás

Egri Dobó István Gimnázium

50 600

2.

Szőllősi
Henrik

Sportlövészet

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

50 600

3.

Szőllősy
Richárd

Atlétika

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

4.

Kun Zita

Atlétika

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola

50 600

5.

Holló Balázs

Úszás

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

6.

Földi
Marcell

Paraúszás

Egri Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium

50 600

7.

Gledura
Benjamin

Sakk

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

Fedezete: II/15/3/2/1 címszám
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2013. december 15.

A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatban
foglaltakat.
115/2013. (X.15.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság saját hatáskörben eljárva az alábbi sportolókat részesíti
2013. évben a kiemelkedő sportolók támogatására elkülönített 450 000 Ft-os keret
terhére egyenlő összegű, egyszeri támogatásban:
Támogatás összege
Ssz.
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(bruttó e Ft)

1.

Török Zsolt

Birkózás

Egri Dobó István Gimnázium

50 600

2.

Szőllősi
Henrik

Sportlövészet

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

50 600

3.

Szőllősy
Richárd

Atlétika

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

4.

Kun Zita

Atlétika

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola

50 600

5.

Holló Balázs

Úszás

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

6.

Földi
Marcell

Paraúszás

Egri Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium

50 600

7.

Gledura
Benjamin

Sakk

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

Fedezete: II/15/3/2/1 címszám
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2013. december 15.

Csákvári Antal
Köszöntötte Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt.
A bizottsági ülés az 1. napirendi ponttal folytatódik.
1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatának módosítására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyaghoz érkezett kiegészítés az óvodákkal, illetve a Harlekin Bábszínházzal
kapcsolatban.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A kiegészítés a létszámokat érinti. A Minisztérium levele alapján az egyéb dolgozói
létszámból a szakmai létszámba kell a pszichológus létszámot áttenni. A Harlekin
Bábszínház pályázatához 2 fő határozott idejű kinevezése szükséges és ennek a létszám
előirányzatát kell rendezni.
Az eredeti anyaghoz képest módosítás lesz a 6.; 7.; 8. határozati javaslatoknál. A forrás
nem az önkormányzati feladatellátás tartaléka lesz a közgyűlési anyagban, hanem a
saját bevételi többlet. A Dobó István Vármúzeumnak beérkezett egy többletbevétel
előirányzati kérelme. A határozati javaslatban található többlet kifizetéseket ebből a

többletbevételből meg lehet oldani. Másik módosítás az, hogy a régészeti
többletbevételt előirányzatosítanák a Vármúzeumnak.
Csákvári Antal
Örömteli, hogy a Vármúzeumnak van többletbevétele.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez a szeptember 30.-i állapot, tehát az év hátralévő részében érkező bevétel, az még
többletbevétel lesz.
Csákvári Antal
A Harlekin Bábszínháznál van egy 9, 2 millió Ft-os mínusz. Nem valósult meg az a
bevétel, amit a költségvetésben tervezett a vezető.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ezt nem a vezető készítette, hanem a közgyűlés fogadta el a 3 évre szóló bevételi
tervezetet.
Csákvári Antal
Akkor ezt még az előző vezető készítette.
A jégpálya működtetése megvalósult, a bevétel minimális lehetett.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Volt jegybevétel, és ami itt szerepel az a többletkiadás.
Csákvári Antal
Jó lenne, ha a szakapparátus a költségvetés tervezésénél figyelne arra, hogy ekkora
„lyukak” ne legyenek.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Erről nem tudtak, nem is tudták a költségvetésbe tervezni.
Csákvári Antal
Jégpálya mindig lesz, és jegybevételből nem tudja fenntartani magát, ezért szükséges a
támogatása.
Bognár Ignác
Kérdése volt a Panoráma felújítása kapcsán, hogy a céget be lehet-e ebbe vonni? Ez egy
vállalkozás, neki is érdeke, hogy jobb körülmények legyenek.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez már egy érvényes, 10 évre kötött szerződés. 2015-ben fog lejárni. A felújítással az
önkormányzati vagyon növekszik.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kérte, szavazzanak a határozati
javaslatokról. A 11 határozati javaslatról egyben szavaznak.

Döntési javaslat:
1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11.
alcímszám önként vállalt feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 4.863 E Ft-os emelése, az V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével.
2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám
kötelező feladat) a dologi kiadások 974 E Ft-os emelését az V. fejezet 18.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével.
3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám
10. alcímszám kötelező feladat) az intézményi működési bevételek csökkentését
9.200 E Ft értékben, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának terhére.
4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) történjen
meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 228 E Ft-os, ill. a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 E Ft-os emelése,
valamint a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának
290 E Ft-os csökkentése.
5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál (I. fejezet 1.
címszám 11. alcímszám kötelező feladat) a felújítási kiadások 1.207 E Ft-os
emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának
egyidejű csökkentésével.
6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 2.635 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 712 E Ft-os emelése, ill. a V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának 3.347 E Ft-os csökkentése.
7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 400 E
Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 E
Ft-os emelését, ill. az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának 497 E Ft-os csökkentését.
8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 2.648 E Ftos emelését, egyúttal az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának csökkentését.
9. Eger MJV Önkormányzat közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2013. évi költségvetés
módosítását a kötelező feladatok tekintetében az alábbiak szerint:

Bevételek:
II. fejezet/8. címszám/4. kiemelt előirányzati szám
Felhalmozási áfa visszatérülés

+6.744 E Ft

Kiadások:
II. fejezet/222. címszám
Leányka-Legányi u. út és parkoló építés beruházási kiadás

+6.744 E Ft

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2013. november 30.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger
Megyei Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.
01.) számú önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi
létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre:

-

Benedek Elek Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába,

-

Szivárvány Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába,

-

Ney Ferenc Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger Megyei
Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 01.) számú
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi létszámkeret
változások kerüljenek átvezetésre:
-

Harlekin Bábszínház: 2 fő közalkalmazotti szakmai dolgozó létszám (önként
vállalt) kerüljön jóváhagyásra 2013. november 1-től 2014. december 31-ig.

Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezetője
2014. február 28.

A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatban
foglaltakat és az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.

116/2013. (X.15.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a
Közgyűlés számára.
Határozati javaslat:
1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11.
alcímszám önként vállalt feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 4.863 E Ft-os emelése, az V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével.
2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám
kötelező feladat) a dologi kiadások 974 E Ft-os emelését az V. fejezet 18.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével.
3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám
10. alcímszám kötelező feladat) az intézményi működési bevételek csökkentését
9.200 E Ft értékben, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának terhére.
4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) történjen
meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 228 E Ft-os, ill. a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 E Ft-os emelése,
valamint a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának
290 E Ft-os csökkentése.
5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál (I. fejezet 1.
címszám 11. alcímszám kötelező feladat) a felújítási kiadások 1.207 E Ft-os
emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának
egyidejű csökkentésével.
6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 2.635 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 712 E Ft-os emelése, ill. a V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának 3.347 E Ft-os csökkentése.
7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 400 E
Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 E
Ft-os emelését, ill. az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának 497 E Ft-os csökkentését.
8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 2.648 E Ftos emelését, egyúttal az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának csökkentését.

9. Eger MJV Önkormányzat közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2013. évi költségvetés
módosítását a kötelező feladatok tekintetében az alábbiak szerint:
Bevételek:
II. fejezet/8. címszám/4. kiemelt előirányzati szám
Felhalmozási áfa visszatérülés

+6.744 E Ft

Kiadások:
II. fejezet/222. címszám
Leányka-Legányi u. út és parkoló építés beruházási kiadás

+6.744 E Ft

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2013. november 30.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger
Megyei Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.
01.) számú önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi
létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre:

-

Benedek Elek Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába,

-

Szivárvány Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába,

-

Ney Ferenc Óvoda: 0,5 fő létszám a közalkalmazottak, egyéb kötelező dolgozó
létszámából kerüljön át a közalkalmazottak, szakmai kötelező dolgozó
létszámába.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Eger Megyei
Jogú Város 2013. évi, az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 01.) számú
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az alábbi létszámkeret
változások kerüljenek átvezetésre:
-

Harlekin Bábszínház: 2 fő közalkalmazotti szakmai dolgozó létszám (önként
vállalt) kerüljön jóváhagyásra 2013. november 1-től 2014. december 31-ig.
Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezetője
2014. február 28.

4. Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési
jog biztosítására, megszűnésére.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előadója dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszony, aki nem kívánt külön
kiegészítést tenni az anyaghoz. Az előterjesztés egyértelmű. A Heves Megyei Rendőrfőkapitányság bérlőkijelölési jogot kap, illetve a kórháznak megszűnik két lakásra
vonatkozó bérlőkijelölési joga.
Bognár Ignác
Elmondta, hogy Tóth Imre református lelkész és családja jelenleg nem a legjobb
állapotú lakásban lakik a Kálvin házban lévő vendéglakásban. Kérdése volt, hogy
lehetne-e számára önkormányzati lakást biztosítani? Érdemes lenne megnézni azt,
hogy kik kaphatnak lakást, mert itt egy 5 fős családról van szó.
Csákvári Antal
Milyen címen lakik ott a lelkész úr?
Bognár Ignác
A református egyházé az épület. Átmenetileg van ott.
Zakarné Tóth Brigitta
Természetesen kaphat lakást, de ezt igényelnie kell.
Dr. Nagy Árpád
Az önkormányzati rendeletben csak általános megfogalmazás van arra, hogy kinek
adható. De ehhez kérelem kell.
Csákvári Antal
Lelkész úrnak kérnie kell, és ez majd ezután fog bizottság elé kerülni.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte szavazzanak.
Döntési javaslat:
A bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés számára:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság számára az Eger, Kodály Z. u. 2. II/3. szám alatti lakásra
vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:
• A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. november 01. napjától 2018. október
31. napjáig biztosított.
• A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
• A lakbér mértéke 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a)
pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével.

•

A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Markhot
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet - az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3.,
valamint az Eger, Telekessy u. 12. fszt. 9. szám alatti lakásokra - megillető
bérlőkijelölési jognak 2013. november 01. napjától történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.
A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
117/2013. (X.15.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés
számára:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság számára az Eger, Kodály Z. u. 2. II/3. szám alatti lakásra
vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít, a következő feltételekkel:
• A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. november 01. napjától 2018. október
31. napjáig biztosított.
• A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
• A lakbér mértéke 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a)
pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével.
• A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Markhot
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet - az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3.,
valamint az Eger, Telekessy u. 12. fszt. 9. szám alatti lakásokra - megillető
bérlőkijelölési jognak 2013. november 01. napjától történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.

Zárt ülés következik.

k. m. f.

…………………………………….
Emberi Erőforrás Bizottság
tagja

…………………..………………
Csákvári Antal
Emberi Erőforrás Bizottság
elnöke
…………………………………
Szekeres Vivien
jegyzőkönyvvezető

1. napirend

Előterjesztés
az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2013. évi előirányzatait
változtatni szükséges az alábbiak miatt:
1. Az EKVI által üzemeltetett műjégpálya kiadásainak bevétellel nem fedezett
előirányzatait rendezni szükséges, mivel a 2013. évi költségvetésben ezzel nem
számolnak. Az intézmény pótelőirányzatot igényel 4.863 E Ft dologi kiadás
jogcímen.
2. Az EKVI-nél a munkabiztonsági és tűzvédelmi szerződés felülvizsgálatra,
bővítésre került (Az EKVI üzemelteti 2013. január 1-től a közoktatási
intézményeket.). A régi és az új szerződés közötti különbözet anyagi vonzata
éves szinten 974 E Ft, melyet dologi kiadásként kért meg az intézmény.
3. A Harlekin Bábszínház saját bevételei jelentősen elmaradnak a
költségvetésben és a fenntartói megállapodásban tervezettől. Az intézmény
9.200 E Ft pótelőirányzatot kért azért, hogy a 2013. évet takarékosan és
működési zavar nélkül le tudja zárni.
4. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság egyik dolgozója 40 éves szolgálati
idővel rendelkezik, és bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát. Az
intézménynek kettős bérkifizetése keletkezik 2 hónapra. Pótelőirányzatként
kérte a személyi juttatások 228 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 62 E Ft-os emelését, összesen 290 E Ft összegben.
5. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint a Juventus Panoráma
Vendéglátóipari Kft. között létrejött szerződés szerinti felújítási kiadási
összeget az EKVI költségvetése nem tartalmazta. Az EKVI 1.207 E Ft
pótelőirányzatot kért a felújítási kiadásokra.
6. 2013. július 1-ével életbe lépett a Dobó István Vármúzeum új Szervezeti és
Működési Szabályzata. Az SZMSZ-ben kialakított új pozíciókkal együtt járó
illetménynövekedés, valamint a felmondások többlet-kiadásainak összege
3.347 E Ft. (Ebből 2.635 E Ft személyi juttatások, ill. 712 E Ft munkaadókat
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó. Kéri az intézmény pótelőirányzat
engedélyezését a fenti előirányzatokra.

7. A Dobó István Vármúzeumban a megnyert ÉMOP pályázat koordinálását saját
dolgozó látja el. Ezért a dolgozó előző informatikai feladatainak ellátására
külső munkavállalót kívánnak foglalkoztatni, melynek kiadási többletigénye
497 E Ft (400 E Ft személyi juttatások, ill. 97 E Ft munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó). Pótigényt nyújtott be az intézmény
fenti előirányzatok megemelésére.
8. A Dobó István Vármúzeum 2.648 E Ft pótelőirányzatot kér dologi kiadásokra.
Ebből 448 E Ft-ra a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítása miatt, 2.200 E
Ft-ra pedig a Művészetek Háza Kft-től térítésmentesen átvett eszközök ÁFA
fizetési kötelezettsége miatt van szükség.
9. A Leányka-Legányi u. út és parkoló építéséhez kapcsolódó, az Eszterházy
Károly Főiskolával megkötött bérleti szerződések lehetővé teszik, hogy
Önkormányzatunk a parkoló beruházás 6.744 E Ft előzetesen felszámított
általános forgalmi adóját levonásba helyezze. Ezzel összefüggésben szükséges
a 2013. évi költségvetés alábbiak szerinti módosítása a kötelező feladatok
tekintetében:
Bevételek:
II. fejezet/8. címszám/4. kiemelt előirányzati szám
Felhalmozási áfa visszatérülés

+6.744 E Ft

Kiadások:
II. fejezet/222. címszám
Leányka-Legányi u. út és parkoló építés beruházási kiadás

+6.744 E Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2013. október 7.

Habis László sk.
Polgármester

Kiegészítés

Előterjesztés
az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A bizottsági anyagok kiküldése után érkezett be a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Harlekin Bábszínház levele, mely alapján kérjük az alábbi változtatásokat:
10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben módosításra került a 2.
melléklet, így az óvodapszichológusi létszám kikerült a törvény 2. melléklete alatt
felsorolt nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott
létszáma alól, figyelemmel arra, hogy az óvodapszichológus jogállását tekintve
pedagógus munkakörben alkalmazandó szakember. Ezek alapján Eger Megyei Jogú
Város 2013. évi költségvetésének 4. mellékletében módosítani szükséges a Benedek
Elek Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Ney Ferenc Óvoda létszámát úgy, hogy
mindhárom intézménynél 0,5 fő álláshely kerüljön át az egyéb kötelező dolgozói
létszámból a szakmai kötelező dolgozói létszámba.
11. A Harlekin Bábszínház nyertes pályázata (TÁMOP – 3.2.13-12/1-2013-0018, címe: a
„Harlekin Bábszínház, mint kulturális intézmény részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában”) szerint 2 fő (1 fő színész és 1 fő oktató) alkalmazása szükséges
a megvalósítandó feladatok ellátására, a pályázat időtartamára, 2013. november 1-től
2014. december 31-ig. A Harlekin Bábszínház kéri a létszám előirányzatának
módosítását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot a kiegészítéssel együtt tárgyalja meg és
fogadja el.
Eger, 2013. október 11.

Habis László sk.
Polgármester

2.napirend

Előterjesztés
az általános iskolások utaztatásának támogatásáról
Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskola a mindennapos
testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A nemzeti alaptantervben
jelentős szerep jut az egészséget és az életminőséget döntően befolyásoló, számos
népbetegség elsődleges megelőzésében szerepet játszó mozgásnak, testedzésnek. A
NAT–ban az úszásoktatás - vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjainak elsajátítása,
a létesítményhelyzettől függően egy úszásnem választása - kötelező feladatként jelenik
meg az általános iskolák számára.
EMJV Önkormányzata rendszeresen évek óta támogatja az egri gyerekek
úszásoktatását. Az idén 880 eFt-tal az Egri Úszóklub Sportegyesület működésének
támogatásával az óvodák, mintegy 10 millió forintos uszodahasználati kerettel az
iskolák ilyen irányú tevékenységét biztosítjuk.
Ez nagy segítséget jelent a családoknak, de sajnos többségüknek a helyi közlekedés
költsége is problémát okoz. Az óvodások számára a helyi közlekedési kedvezmények
szabályozása megoldást jelent, mert a 6 éven aluli gyermekek ingyen vehetik igénybe a
tömegközlekedést.
Több város önkormányzata működtet ún. uszodabuszokat. Városunkban is van ilyen
gyakorlat, a tömegközlekedési hálózattól távoli óvodáink is ezt veszik igénybe.
Költsége alkalmanként a távolságtól függően 3000-5000 Ft,
Ennél egyszerűbben megvalósíthatónak látom az a megoldást, hogy az úszásoktatásra
utazó gyerekek térítésmentesen vehessék igénybe a helyijáratokat. Ehhez az
Önkormányzat és az Agria Volán között egy erről szóló megállapodás vagy a
közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges.
Mivel a 2. osztályosok kötelező úszásoktatása már megkezdődött gyors megoldásra van
szükség. Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a határozati javaslatban foglaltak támogatását.
Eger, 2013. október 10.
Martonné Adler Ildikó s.k.
képviselő

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS
kiemelkedő sportolók támogatására
Tisztelt Bizottság!
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 28-án fogadta el a sportfinanszírozási irányok
és mértékek alapján - az önkormányzati költségvetés terhére a kiemelkedő sportolók
támogatására pályázat útján elnyert és jóváhagyott, 450.000 Ft-os keretösszeget (II/15/3/1
címszámon)
A támogatás elnyerésére 27 db pályázat érkezett be:

- 11 db általános iskolából
- 16 db középfokú nevelési-oktatási intézményből.

Az Ifjúsági és Sportbizottság 2001. augusztus 29-i ülésén hozott döntése alapján a támogatást
több tanuló kaphatja – tanulmányi, eredménytől függetlenül – egyenlő arányban, egyszeri
támogatásként.
A támogatás elbírálására a Humán Szolgáltatási Iroda áttekintette a beérkezett javaslatokat. Az
elbírálásnál figyelembe vettük a tanulók elért sporteredményeit, az intézmények vezetői,
pedagógusai által felállított rangsort, véleményt.
Az iroda – a Bizottság előzetes állásfoglalásának megfelelően – elkészítette javaslatát:
Támogatás összege
Ssz.

Név

Sportág

Iskola
(bruttó e Ft)

1.

Török Zsolt

Birkózás

Egri Dobó István Gimnázium

50 600

2.

Szőllősi
Henrik

Sportlövészet

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

50 600

3.

Szőllősy
Richárd

Atlétika

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

4.

Kun Zita

Atlétika

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola

50 600

5.

Holló Balázs

Úszás

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai

50 600

Általános Iskola

6.

Földi
Marcell

Paraúszás

Egri Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium

50 600

7.

Gledura
Benjamin

Sakk

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola

50 600

Fedezete: kiemelkedő sportolók támogatása II/15/3/2/1 címen.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2013. október 04.

dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

4. napirend

Előterjesztés
önkormányzati bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog biztosítására,
megszűnésére
Tisztelt Közgyűlés!
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben az állományban lévő fiatal rendőr lakhatásának
biztosítására igényel önkormányzati lakásra bérlőkijelölési jogot.

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
rendelete 17-18. §-ainak rendelkezései alapján biztosíthat számukra lakást.
Eszerint a Közgyűlés döntése alapján városi közérdekű, illetve állami, önkormányzati
feladatellátáshoz kötődő, kiemelkedő fontosságú cél megvalósítása bérlakás
juttatásával támogatható. A bérbeadás történhet közvetlenül a bérlő részére, vagy
bérlőkijelölési jog biztosításával. A bérlőkijelölési jogról, illetve közvetlenül a bérlő
számára történő bérbe adás esetén a bérbeadásról, valamint annak feltételeiről a
Közgyűlés dönt.
Az Önkormányzat a bérlőkijelölési joggal rendelkező munkáltatóval bérlőkijelölésről
szerződést köt. A szerződésben kell rendelkezni – a lakástörvényben
meghatározottakon túl - a bérlőkijelölési jog időtartamáról, a lakás adatairól, a bérlő
kiválasztására vonatkozó feltételekről, valamint a felek egyéb jogairól és
kötelezettségeiről. A szerződésben kell szabályozni a lakbér és egyéb költségek
viselését arra az időtartamra, amely alatt a rendelkezésre bocsátott lakásnak azért
nincs bérlője, mert a bérlőkijelölési joggal rendelkező bérlőt nem jelölt.
A fent hivatkozott rendelet alapján lehetőség van a kérelem teljesítésére, így javaslom,
hogy a Közgyűlés döntsön az Eger, Kodály Z. u. 2. II/3. szám alatti 1,5 szobás, 55 m2
alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról, a
következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. november 01. napjától 2018. október
31. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.

3. A lakbér mértéke 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek. a)
pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével.
4. A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 526/2012. (VIII. 30.)
határozatával az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3., valamint az 566/2010. (XII. 16.)
határozatával az Eger, Telekessy u. 12. fszt. 9. szám alatti lakásokra a Markhot Ferenc
Oktatókórház és Rendelőintézet részére bérlőkijelölési jogot biztosított.
A lakások jelenleg üresek. A Kórház főigazgatója nyilatkozott, hogy a lakásokra a
jövőben nem tudnak bérlőt jelölni, azokra nem tartanak igényt, a bérlőkijelölési
jogukról 2013. október 31. napjával lemondanak.

Az Evat Zrt. tájékoztatása alapján a lakásokra vonatkozóan lakbér – és egyéb közüzemi
díjtartozás nincs.

Kérem a Közgyűlést, fogadja el a bérlőkijelölési jogról – a fenti lakások vonatkozásában
- való lemondást.

Eger, 2013. október 7.

Habis László s.k.,

